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Увод 

 

 

 

У складу са Законом о заштити животне средине („Сл. гласник РС”, број 135/04 – 

измена број 36/09), загађивање животне средине представља уношење загађујућих 

материја или енергије у животну средину, изазвано људском делатношћу или 

природним процесима, које има или може имати штетне последице на квалитет 

животне средине или здравље људи. Под загађујућом енергијом се подразумева бука, 

вибрације, топлота, јонизујуће и нејонизујуће зрачење. 

 

Правна лица и предузетници чије активности доводе до загађивања животне средине у 

смислу емисија загађујућих материја у ваздух, воде и тло, као и генерисања отпада, 

налазе се на Листи 1. из Прилога 1. и имају капацитете веће од приказаних, у обавези су 

да поступају у складу са Правилником о методологији за израду Националног и 

Локалног регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове 

прикупљања података.  

 

Национални и Локални регистри извора загађивања садрже систематизоване податке о 

изворима загађивања, врстама, количинама, начину и месту испуштања загађујућих 

материја у ваздух, воде и земљиште, као и о количинама, врсти, саставу и начину 

третмана и одлагања отпада. 

 

Сврха доношења Правилника о методологији за израду националног и Локалног 

регистра извора загађивања, као и методологији за начине и рокове за достављање 

података је успостављање јединственог регистра о испуштању, преносу и одлагању 

загађујућих материја и отпада у животну средину из појединачних извора. Ступањем на 

снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о методологији за израду 

интегралног катастра загађивача („Службени гласник РС”, број 94/07).  
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Значење израза 

 

1) животна средина јесте скуп природних и створених вредности чији комплексни 

међусобни односи чине окружење, односно простор и услове за живот; 

 

2) квалитет животне средине јесте стање животне средине које се исказује физичким, 

хемијским, биолошким, естетским и другим индикаторима; 

 

3) регистар извора загађивања животне средине јесте скуп систематизованих 

података и информација о врстама, количинама, начину и месту уношења, испуштања 

или одлагања загађујућих материја у гасовитом, течном и чврстом агрегатном стању 

или испуштања енергије (буке, вибрација, топлоте, јонизујућег и нејонизујућег 

зрачења) из тачкастих, линијских и површинских извора загађивања у животнусредину;  

 

4) активност која утиче на животну средину јесте сваки захват (стални или 

привремени) којим се мењају и/или могу променити стања и услови у животној 

средини, а односи се на: коришћење ресурса и природних добара; процесе производње 

и промета; дистрибуцију и употребу материјала; испуштање (емисију) загађујућих 

материја у воду, ваздух или земљиште; управљање 

отпадом и отпадним водама, хемикалијама и штетним материјама; буку и вибрације; 

јонизујуће и нејонизујуће зрачење; удесе;  

 

5) постројење јесте стационарна техничка јединица у којој се изводи једна или више 

активности које су утврђене посебним прописом и за чији рад се издаје дозвола, као и 

свака друга активност код које постоји техничка повезаност са активностима које се 

изводе на том месту и која може произвести емисије и загађења;  

 

6) загађивање животне средине јесте уношење загађујућих материја или енергије у 

животну средину, изазвано људском делатношћу или природним процесима које има 

или може имати штетне последице на квалитет животне средине и здравље људи;  

 

7) загађивач јесте правно или физичко лице које својом активношћу или 

неактивношћу загађује животну средину; 

 

8) загађујуће материје јесу материје чије испуштање у животну средину утиче или 

може утицати на њен природни састав, особине и интегритет; 

 

9) оптерећење животне средине јесте појединачни или збирни утицај активности на 

животну средину које се може изразити као укупно (више сродних компоненти), 

заједничко (више разнородних компоненти), дозвољено (у оквиру граничних 

вредности) и прекомерно (преко дозвољених граничних вредности) оптерећење; 
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10) емисија јесте испуштање и истицање загађујућих материја у гасовитом, течном и 

чврстом агрегатном стању или емисије енергије из извора загађивања у животну 

средину; 

 

11) ниво загађујуће материје јесте концентрација загађујуће материје у животној 

средини, којом се изражава квалитет животне средине у одређеном времену и  

простору; 

 

12) отпад јесте сваки предмет или супстанца, категорисан према утврђеној 

класификацији отпада са којим власник поступа или има обавезу да поступа, односно 

управља; 

 

13) опасне материје јесу хемикалије и друге материје које имају штетне и опасне 

карактеристике; 

 

14) извори загађивања животне средине јесу локацијски одређени и просторно 

ограничени тачкасти, линијски и површински извори загађујућих материја и енергије у 

животну средину; 

 

15) оператер јесте свако физичко или правно лице које, у складу са прописима, 

управља постројењем, односно комплексом или га контролише или је овлашћен за 

доношење економских одлука у области техничког функционисања постројења; 

 

16) комплекс подразумева просторну целину под контролом оператера, где су опасне 

материје присутне у једном или више постројења, укључујући појединачну или 

заједничку инфраструктуру, односно појединачне или заједничке активности; 
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Правилник о методологији за израду Националог и Локалног регистра 

извора загађивања, као и методологији за начине и рокове 

достављања података 

 

У циљу ефикаснијег и што једноставнијег извештавања за Национални и Локални 

регистар извора загађивања, као саставни делови овог Правилника дати су следећи 

прилози: 

 

Прилог бр.1.  

 Листа 1. Списак делатности и минималне граничне вредности за 

      извештавање за Национални регистар извора загађивања; 

 Листа 2. Списак делатности и минималне граничне вредности за извештавање за 
Локалне регистре извора загађивања; 

Прилог бр. 2. Списак загађујућих материја  

Прилог бр. 3. Списак загађујућих материја које се емитују у ваздух у зависности од 

делатности 

Прилог бр. 4. Списак загађујућих материја које се емитују у воде у зависности од 

делатности. 

 

Ко извештава за Регистар? 

 

Податке за Национални регистар извора загађивања достављају предузећа која 

испуњавају услове о минималним граничним вредностима капацитета и просечном 

броју запослених у одговарајућим привредним делатностима, као што је наведено у 

Прилогу 1 – Листа бр.1. 

 

Податке за Локални регистар извора загађивања достављају предузећа која 

испуњавају услове о минималним граничним вредностима капацитета у одговарајућим 

привредним делатностима, као што је наведено у Прилогу 1 – Листа бр. 2: Списак 

делатности и минималне граничне вредности за извештавање за Локалне регистре 

извора загађивања. Како би предузеће које представља извор загађивања знало о којим 

је загађујућим материјама у обавези да доставља податке, потребно је прегледати 

списак загађујућих материја које се емитују у ваздух, воде и земљиште, који је дат у 

Прилогу 2 – Списак загађујућих материја, а такође треба и утврдити све делатности при 

чијем обављању долази до емитовања загађујућих материја у животну средину.  

 

Загађивачи су у обавези да извештавају о загађујућим материјама које емитују у ваздух 

у зависности коју делатност обављају, као што је приказано у Прилогу 3 – Списак 

загађујућих материја које се емитују у ваздух у зависности од делатности. 

 

Исто тако, у обавези су да извештавају о загађујућим материјама које емитују у воде у 

зависности коју делатност обављају, као што је приказано у Прилогу 4 – Списак 

загађујућих материја које се емитују у воде у зависности од делатности. 
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Законска регулатива и документи неопходни за вођење Националног и 

Локалног регистра извора загађивања 

 

Правилник се ослања на целовиту примену других подзаконских аката везаних за 

мониторинг загађивања животне средине у предузећима. Не постоји ни један података 

у обрасцима који се не налази већ у неком извештају, пројектној документацији и сл. 

Због тога, се примена овог Правилника практично своди на компилацију, на неки начин 

утврђених резултата о испитивању могућег утицаја активности у предузећу на животну 

средину. За ефикасно попуњавање образаца потребна су одређена документа чија је 

листа приказана у наставку: 

 

1. Правилник о обрасцу документа о кретању опасног отпада и упутству за његово  

попуњавање (Сл. гласник РС, број 72/09) 

 

2. Правилник о обрасцу документа о кретању отпада и упутству за његово  

попуњавање (Сл. гласник РС, број 72/09)  

 

3. Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада) "Службени  

гласник РС", број 56/10  

 

4. Упутство – Каталог отпада, Упутство за одређивање индексних бројева отпада  

 

5. Упутство за одређивање ознака поступака поновног искоришћења (R) и одлагање 

отпада (D) 

 

6. Систематски списак насеља Републике Србије по окрузима и општинама, 

Републички Завод за статистику 

 

7. Списак општина по окрузима са матичним бројевима општина и шифрама округа, 

Републички Завод за статистику 

 

8. Шифарник делатности, Републички Завод за статистику 

 

9. Дозвола за транспорт отпада шпедитера  

 

10. Дозвола за складиштење отпада уколико се предузеће бави складиштењем отпада  

 

11. Дозвола за одлагање отпада уколико се предузеће бави одлагањем отпада  

 

12. Дозвола за третман отпада уколико се предузеће бави поновним искоришћењем 

отпада 

 

13. Дозвола за извоз уколико се предузеће бави извозом отпада 
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Достављање података за Регистар 

 

Сви подаци се путем прописаних образаца, који су саставни део овог Правилника, 

достављају у штампаној и електронској форми Агенцији за заштиту животне средине 

(за Национални регистар) или јединици локалне самоуправе (за Локални  регистар), 

најкасније до 31. марта текуће године за претходну годину, обухватајући период од 1. 

јануара до 31. децембра.  

 

Формирање локалног регистра извора загађивања животне средине ради се у складу са 
Правилником о методологији за израду националног и локалног регистра извора 
загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података  („Сл. 

Гласник РС“, бр. 91/10). 
 

Локални регистар садржи податке које достављају привредна друштва и друга правна 

лица и предузетници која представљају изворе загађивања различитих делатности. 

Списак делатности и минималне граничне вредности за извештавање за локалне  

регистре извора загађивања дате су у поменутом Правилнику. Подаци о количинама 

емитованих загађујућих материја који се прикупљају за Регистар могу бити добијени 

мерењем, прорачуном или инжењерском проценом. Мерења, односно математички 

методи и инжењерска процена морају бити у складу са релевантним националним, 

европским и међународним упутствима и стандардима. 

Подаци за Регистре се достављају на обрасцима, и то: 

 Образац бр. 1.  Општи подаци о извору загађивања (подаци о раду, подаци о 
производњи, коришћени материјали и сировине, коришћена горива и енергенти, 

међуфазни производи, финални производи и др.); 

 Образац бр. 2. Емисије у ваздух (порекло отпадних гасова, карактеристике 

испуста мерења испуштања отпадних гасова, количина и квалитет отпадних 
гасова и др.) 

 Образац бр. 3. Емисије у воде (порекло отпадних вода, контрола испуштања 
отпадних вода, мерење протока испуштања отпадних вода, количине и квалитет 
отпадних вода и др.) 

 Образац бр. 4.  Емисије у тло (процедне воде из тела депоније, испуштање 
опасних супстанци директно на тло и др.); 

 Образац бр. 5.  Управљање отпадом (порекло отпада, карактеристике отпада, 
генерисање отпада, количина и састав отпада, начин складиштења и транспорта 

отпада и др.). 
 

Крајњи списак привредних субјеката од којих се прикупљају подаcи зависи од врсте 

делатности, капаcитета производње и броја запослених, односно сразмерно 

квалитативној и кванитативној емисији полутаната. 

http://www.ekoplan.gov.rs/src/download-1122/upload-centar/dokumenti/zakoni-i-nacrti-zakona/pravilnici/metodologija_registar.pdf
http://www.ekoplan.gov.rs/src/download-1122/upload-centar/dokumenti/zakoni-i-nacrti-zakona/pravilnici/metodologija_registar.pdf
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Основни подаци о општини Инђија 
 

Општина Инђија припада сремском округу и налази се у јужном делу Војводине (јужни 

обронци Фрушке Горе), између 45º 00' 00” и 45º 11' 00” северне географске ширине и 
20º 00' 00” и 20º 22' 30” источне географске дужине. Центар Општине, истоимени град, 

удаљен је 40 km од Београда у правцу северо-запада и 30 km од Новог Сада у правцу 
југо-истока.  
 

Територија општине Инђија заузима површину од 385 km2. У саставу општине налази 
се 11 насељених места: Бешка, Инђија, Јарковци, Крчедин, Љуково, Марадик, Нови 

Карловци, Нови Сланкамен, Сланкаменачки виногради, Стари Сланкамен и 
Чортановци. Граничи се са општинама Стара Пазова (југ и југо-исток), Рума (југо-
запад), Ириг (запад), Сремски Карловци (северо-запад), Нови Сад (север) и Тител 

(северо-исток).  
 

 

 
 

Слика 1. Инђија – намена простора; Извор: Просторни план општине Инђија  

 
Према попису становништва из 2002. године, на територији Општине живело је 49.609 

становника. Према интернет страници општине Инђија, на њеној територији тренутно 
живи око 53.000 становника. На основу статистичких података, 86% површине 
територије је пољопривредна површина.  
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Најзначајнији путни правци у Општини су: аутопут Е-75, магистрални пут М22-1 и 

железничка пруга Београд-Нови Сад, регионални пут Р109 Рума-Стари Сланкамен. 
Северна граница Општине је река Дунав, која њеном територијом протиче у дужини од 

27 km.  
 
Већи део територије Општине налази се на Фрушкогорској лесној тераси са повољним 

струјањем ваздуха, ниским нивоом подземних вода и повољним земљиштем за 
пољопривреду и изградњу.  

 
Добар просторно-географски положај и саобраћајна повезаност утицали су на 
привредни развој Општине, нарочито у протеклој деценији. Последњих година у месту 

Инђија знатан је прилив страних инвестиција.  
 

Привредне гране које преовлађују у Општини су пољопривреда и прехрамбена 
индустрија, затим трговина и грађевинарство. Остале значајне привредне делатности 
обухватају мала и средња предузећа. Бициклистичка рута ЕуроВело 6 пролази кроз 

неколико насеља инђијске општине.  
 

Насеље Инђија се у протеклом периоду углавном плански градило и развијало. Још 70-
их година прошлог века Инђија је била центар мале привреде и приватног 
предузетништва. Основ сваког развоја осим повољног географског положаја у ширем 

смислу јесте и комунална уређеност, односно инфраструктура.  
 

Инђија је значајан привредни, културно-просветни и административни центар у Срему 
и град богате традиције. Ова урбана средина била је изабрана за једног од домаћина 
Универзијаде 2009. Добар географски положај, заједно са добром инфраструктуром 

говоре у прилог чињеници да ће се и наредних година повећавати број привредних 
субјеката на подручју Општине. 

 
Oko 90 % регистрованих предузећа у општина Инђија налази се у приватном 
власништву. Преко 45% укупног бизниса чине производна постројења, и то 

првенствено нова индустријска постројења која се искључиво баве прерадом метала и 
гуме.  

 
Друга група предузећа, преко 30%, баве се првенствено продајом на велико и мало. 
Преосталих 25% предузећа послује у областима грађевинарства, транспорта и 

услужних делатности. Промет Инђије у међународним оквирима износи око 50 
милиона долара годишње и у сталном је порасту. 
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ДЕО 1.  ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТИ – ИЗВОРИ ЗАГАЂИВАЊА 

 

У циљу креирања и израде Локалног регистра извора загађивања животне средине 

општине Инђија прикупљени су подаци о најзначајнијим привредним субјектима који 

представљају изворе загађења животне средине.  С обзиром да је ово први пут да се 

формира овакав регистар, а обзиром да велики број предузећа не би требала да 

извештавају за Локални регистар извора загађивања на основу Правилника, односно 

Прилога 1 – Листа бр. 2: Списак делатности и минималне граничне вредности за 

извештавање за Локалне регистре извора загађивања, за потребе израде овог 

документа прикупљени су и систематизовани подаци о привредним субјектима највећег 

производног капацитета који послују на територији Општине. С обзиром да је било 

скоро немогуће обухватити све тзв. Мале загађиваче (предузетници,СТР и СЗР), они су 

изостављени из Регистра. 

 

Подаци су прикупљени кроз сарадњу стручног тима Факултета за примењену екологију 

Футура из Београда и стручне служне Одељење за урбанизам и комунално-стамбене 

послове и заштиту животне средине, Општинске Управе Инђија. Одабраних привредни 

субјекти (22 предузећа) писменим путем су обавештени о потреби достављања 

података до 31. марта 2012. Достављени су обрасци од 21-ог постројења док је 

предузеће Гас Тех доставило допис у коме је наведено да нису дужни да достављају 

податке у складу са Правилником. Поједина предузећа доставила су комплетне 

податке, док је одређени број предузећа доставио делимично попуњене обрасце. 

Подаци се односе на 2011. извештајну годину, и ова година може да се назове Базном 

годином извештавања. У циљу праћења стања и трендова емисија загађујућих материја 

у воде, ваздух и тло, као и генерисање и начине управљања индустријским отпадом, 

неопходно је сваке године прикупљати податке, и проширивати списак загађивача. 

Напомињемо да у Регистру за 2011. годину нису укључене бензинске станице, те је 

препоручљиво њихово укључивање у Регистар приликом прикупљања података за 

2012. извештајну годину.  

 

Највећи број извора загађења сконцентрисан је у источној и јужној индустријској зони 

општине Инђија, а затим у атарима насеља Бешка, Крчедин и Нови Карловци. Значајно 

загађивање долази из делатности узгоја свиња и коза, а пре свега односи се на 

испуштање течног отпада – осоке, која има изезтно негативан утицај на животну 

средину. Када је у питању загађивање ваздуха, позитивна ствар је да сва постројења 

користе земни гас као основно гориво у процесима производње. Потребно је нагласити 

да су у 2. делу  Регистра приказани подаци о стању управљања комуналним отпадом на 

територији Општине који се односе на период пре 2011. године, на основу раније 

израђених студија од стане стручних установа и прикпуљених података од стране 

Агенције за заштиту животне средине који се односе на дивље и званичне депоније 

комуналног отпада. Поред овог документа, израђена је електронска база података о 

загађивачима, која садржи све достављене обрасце, као и електронска мапа израђена 

помоћу софтвера Google Eаrth.  
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Слика 2. Источна индустријска зона  

 

Слика 3. Јужна индустријска зона 
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Слика 4. Североисточна индустријска зона 

 

 

Слика 5. Локација фарме свиња „Нуклеус“, Напредак а.д.  



Лпкални регистар извпра загађиваоа ппщтине Инђија – 2011. извещтајна гпдина 
 

15 

 

Табела 1. Најзначајнији привредни субјекти – извори загађивања на територији 

општине Инђија 

Број 
Назив 

предузеца 
Место Адреса Делатност 

1 Пламен д.о.о Инђија 
Краља Петра 1. 

бб 

Обрада метала, производња 

металних делова 

2 Папир Ланд Инђија 
Краља Петра 1. 

ББ 

1722 / Производња предмета 

од папира за личну и 

употребу у домаћинству 

3 Монбат Инђија 
Саве Ковачевића 

ББ 

Прерада отпадних кисело-

оловних акумулатора и 

израда легура на бази олова 

4 Фармина Инђија 
Саве Ковачевића 

ББ 

1092 / Производња готове 

хране за кућне љубимце  

5 Хенкел Инђија 

Булевар 

Ослободјења 383, 

Београд 

Хемијска индустрија  

6 Монус Инђија 
Александра 

Дупчека 14 

Производња дуванских 

производа 

7 Тера Продакшн Инђија 
Војводе Путника 

78 

Услужна производња и 

пуњење безалкохолних пића 

и пива у лименке  

8 
Оси Фоод 

Солутионс 
Инђија 

Краља Петра 1. 

ББ 

Прерада меса и производња 

производа од меса 

9 Луxкс ин аграр Крчедин Боре Кечића 54 А 
Складиштење житарица и 

уљарица 

10 ИГБ Аутоматив Инђија 
Североистоцна 

Радна Зона бб 

Производња електричне и 

електронске опреме за 

аутомобиле 

11 Жито Срем Бешка 
Војводе Путника 

2 

1061/ Производња млинских 

производа 
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12 Гас Тех Инђија Краља Петра1 

Производња гасне и 

енергетске опреме, 

инжињеринг и трговина 

13 Еко Пласт Инђија 
Краља Петра 1. 

бб 

Производња и трговина, 

експорт, импорт 

14 Јувитана Инђија 
Краља Петра 

1.ббб 

1089 / Производња осталих 

прехрамбрених производа  

15 Свислајон Инђија 
Краља Петра 1. 

бб 

1089 / Производња осталих 

прехрамбрених производа  

16 Гомбит Инђија 
Војни пут 270 

А/2 

Производња, прерада и 

промет меса 

17 Аха Пластик Инђија 
Саве Ковачевића 

бб 

2222 / Производња амбалаже 

од пластике 

18 
Селект Милк 

доо 
Инђија 

Дунавска 45, 

Индјија 

2830 / производни погон 

фарма и млекара - 

производња млека И млецних 

производа 

19 Изотерм Плама Инђија 

Саве Ковачевића-

Индустријска 

зона бб 

2222 / Производња амбалаже 

од пластике 

20 
Мартини 

градња 
Инђија В.Путника бб 

2361 / Производња производа 

од бетона за грађевинске 

сврхе 

21 Метал Цинкара Инђија 
Војводе путника 

бб 

2561 / Обрада и превлачење 

метала 

22 
Напредак ад, 

фарма Нуклеус 

Стара 

Пазова 

Голубиначки пут 

б.б. постројење 

“Рупов салаш” 

Инђија 

Узгој свиња - товне свиње и 

приплодне назимице 
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1. Пламен  

              Пбразац 1.  

ППШТИ ППДАЦИ П ИЗВПРУ ЗАГАЂИВАОА  

                 
 Извештај за 2 0 1 1 гпдину         

                 

ППДАЦИ П ПРЕДУЗЕЋУ 

Ппрески идентификаципни брпј (ПИБ) SR1002001789 

Матишни брпј предузећа 8340242 

Пун назив предузећа "Пламен" д.п.п 

Адреса 

Местп Инђија  

Шифра места   

Ппщтански брпј 22320 

Улица и брпј Краља Петра  И бб Инђија  

Телефпн +381 22 510 028, +381 22 561 595 

Телефакс +381 22 560 615 

E mail office@plamen.rs 

Опщтина Инђија  

                 

ППДАЦИ П ПДГПВПРНПМ ЛИЦУ 

Име и презиме Гпран Филиппвић 

Функција Представник рукпвпдства за  квалитет 

Телефпн +381 22 510 028, +381 22 561 595 

                 

ППДАЦИ П ЛИЦУ ПДГПВПРНПМ ЗА САРАДОУ СА АГЕНЦИЈПМ 

Име и презиме Гпран Филиппвић 

Функција Представник рукпвпдства за  квалитет 

Телефпн +381 22 510 028, +381 22 561 595 

E mail goran.filipovic@plamen.rs 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИСПУСТА У ВАЗДУХ, ВПДЕ И ТЛП И ПРПИЗВПДОЕ ПТПАДА У ППСТРПЈЕОУ 

Укупан брпј испуста  у ваздух 
зимска сезпна, рад гаснпг кптла за  
грејаое зграде 

Укупан брпј испуста  у впде 
Санитарна канализација  у септишку 

јаму 

Укупан брпј испуста  на/у тлп   

Укупан брпј врста птпада   

   

ППДАЦИ П РЕЖИМУ РАДА У ППСТРПЈЕОУ 

Режим рада 

Кпнтинуалан da 

Семи кпнтинуалан   

Сезпнски   

Ппшетак сезпне (месец)   

Крај сезпне (месец)   

Брпј смена дневнп 

Једна   

Две   

Три da 

Брпј радних дана Недељнп 5 

mailto:office@plamen.rs
mailto:goran.filipovic@plamen.rs
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Гпдищое 247 

Сезпнски   

  

ППДАЦИ П ЗАППСЛЕНИМА У ППСТРПЈЕОУ 

Укупан брпј заппслених у ппстрпјеоу 
Сталнп 101 

Ппвременп   

Брпј заппслених пп сменама 

Прва смена 86 

Друга  смена 12 

Трећа смена 3 

ППДАЦИ П КПРИШЋЕНИМ ГПРИВИМА У ППСТРПЈЕОУ 

Гпривп бр. 1.  

Назив гприва Земни гас 

Јединица мере м3 

Пптрпщоа на дан 165,8 

Нашин лагерпваоа дистрибутивна  мрежа ЈП "ИНГАС" Инђија 

 

ППДАЦИ П СИРПВИНАМА У ППСТРПЈЕОУ 

Брпј кпришћених сирпвина – 153 

Бакарни лимпви, бакарне цеви, бакарне шипке, бакарнп-цинкани материјали, алуминијумски материјали, 
бетпнскп гвпжђе, челик и др. 

 

                     Пбразац 3.  

ЕМИСИЈЕ У ВПДЕ  

                       

ППДАЦИ П ИСПУСТУ 

Брпј и назив испуста 
Брпј 1 

Назив Септишка јама 

Врста птпадне впде кпја  се испущта 

Санитарне x 

Технплпщке   

Расхладне   

Атмпсферске   

 

               Пбразац 5.  

УПРАВЉАОЕ ПТПАДПМ 

                   

ВРСТЕ И КЛАСИФИКАЦИЈА ПРПИЗВЕДЕНПГ ПТПАДА 

Местп настанка птпада  

"ПЛАМЕН" Д.О.О Краља Петра И бб, 22320 Инђија  

Врста птпада 
Бакарни птпад 

Опис птпада 

Отпад настап пд механишке пбраде бакарних лимпва и стругаоа бакарних щипки   

Категприја  птпада - Q листа  2. Q 12 01   

Индексни брпј птпада из Каталпга  птпада  2. 1  2 0  1 0 3   

                   

КПЛИЧИНЕ ПТПАДА 4. 

Кплишина прпизведенпг птпада у извещтајнпј гпдини (t) 9,9 

  Стаое привременпг складищта на дан 1. јануар 0 
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31. децембар 0 

Нашин пдређиваоа кплишина птпада 5. 1 

 

Врста птпада 
Mesingani otpad 

Опис птпада 

Otpad nastao mehaniničkom obradom mesinganih šipki  i s truganjem 

mesinganih šipki 

Категприја  птпада - Q листа  
2.
 Q 12 01   

Индексни брпј птпада из Каталпга  птпада 

2. 1  2 0  1 0 3   

КПЛИЧИНЕ ПТПАДА 4. 

Кплишина прпизведенпг птпада у извещтајнпј гпдини (t) 1,4 

  

Стаое привременпг складищта на дан 

1. јануар 0 

31. 

децембар 0 

Нашин пдређиваоа кплишина птпада 5. 1 

 

Врста птпада 
Алуминијумски птпад 

Опис птпада 

Отпад настап механишкпм пбрадпм алуминијумских лимпва и  прпфила 
и  стругаоем алуминијумских щипки  

Категприја  птпада - Q листа  2. Q 12 01   

Индексни брпј птпада из Каталпга  
птпада 2. 1  2 0  1 0 3   

КПЛИЧИНЕ ПТПАДА 
4.
 

Кплишина прпизведенпг птпада у извещтајнпј гпдини (t) 3,8 

  

Стаое привременпг складищта на дан 

1. јануар 0 

31. децембар 0 

Нашин пдређиваоа кплишина птпада 
5.
 1 

 

Врста птпада 
Алуминијумскп-бакарни щппн 

Опис птпада 

Отпад настап стругаоем биметалних сппјева 

Категприја  птпада - Q листа  2. Q 12 01   

Индексни брпј птпада из Каталпга  птпада  2. 1  2 0  1 0 3   

КПЛИЧИНЕ ПТПАДА 
4.
 

Кплишина прпизведенпг птпада у извещтајнпј гпдини (t) 1,7 

  

Стаое привременпг складищта на дан 

1. јануар 0 

31. децембар 0 

Нашин пдређиваоа кплишина птпада 
5.
 1 
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Врста птпада 
Отпад пд прпхрпма 

Опис птпада 

Отпад настап механинишкпм пбрадпм прпхрпм лимпва и стругаоем прпхрпм щипки 

Категприја  птпада - Q листа  2. Q 12 01   
Индексни брпј птпада из Каталпга  птпада  

2. 1  2 0  1 0 1   

                   

КПЛИЧИНЕ ПТПАДА 4. 

Кплишина прпизведенпг птпада у извещтајнпј гпдини (t) 1,7 

  

Стаое привременпг складищта на дан 

1. јануар 0 

31. децембар 1,7 

Нашин пдређиваоа кплишина птпада 5. 1 

 

Врста птпада 
Отпаднп  гвпжђе 

Опис птпада 

Отпад настап механишкпм пбрадпм шелишних лимпва лимпва и стругаоем шелишних щипки  

Категприја  птпада - Q листа  
2.
 Q 12 01   

Индексни брпј птпада из Каталпга  птпада  

2. 1  2 0  1 0 1   

                   

КПЛИЧИНЕ ПТПАДА 4. 

Кплишина прпизведенпг птпада у извещтајнпј гпдини (t) 7,2 

  

Стаое привременпг складищта на дан 

1. јануар 0 

31. децембар 0 

Нашин пдређиваоа кплишина птпада 5. 1 

 

Врста птпада 
Папирни и картпнски птпад 

Опис птпада 

Отпад настап пд амбалаже  

Категприја  птпада - Q листа  2. Q 15 01   

Индексни брпј птпада из Каталпга  птпада  2. 1  5 0  1 0 1   

                   

КПЛИЧИНЕ ПТПАДА 4. 

Кплишина прпизведенпг птпада у извещтајнпј гпдини (t) 1,2 

  

Стаое привременпг складищта на дан 

1. јануар 0 

31. децембар 0 

Нашин пдређиваоа кплишина птпада 
5.
 3 
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2. Жито Срем 

 

              Пбразац 1.  

ППШТИ ППДАЦИ П ИЗВПРУ ЗАГАЂИВАОА  

                 
 Извештај за 2 0 1 1 гпдину         

                 

ППДАЦИ П ПРЕДУЗЕЋУ 

Ппрески идентификаципни брпј (ПИБ) 100698556 

Матишни брпј предузећа 8014566 

Пун назив предузећа "ЖИТОСРЕМ" АД 

Адреса 

Местп Инђија  

Шифра места   

Ппщтански брпј 22320 

Улица и брпј Впјвпде Путника  2 

Телефпн 022/561 152, 022/561 545 

Телефакс 022/551 215 

Е маил info@zitosrem.rs 

Опщтина Инђија  

Шифра претежне делатнпсти 1061 Прпизвпдоа млинских прпизвпда 

                 

ППДАЦИ П ПДГПВПРНПМ ЛИЦУ 

Име и презиме Радпслав Басарић 

Функција Генерални директпр 

Телефпн 022/561 152 

                 

ППДАЦИ П ЛИЦУ ПДГПВПРНПМ ЗА САРАДОУ СА АГЕНЦИЈПМ 

Име и презиме Ђурп Тепавац 

Функција технишки директпр 

Телефпн 022/561 152 

Е маил djura@zitosrem.rs 

                 

ППДАЦИ П ППСТРПЈЕОУ КПЈЕ ЈЕ ИЗВПР ЗАГАЂИВАОА 

Назив ппстрпјеоа "ЖИТОСРЕМ" АД силпс 

Адреса 

Местп Inđi ja 

Шифра места   

Ппщтански брпј 22320 

Улица и брпј Vojvode Putnika 2 

Телефпн 022/561 152, 022/561 545 

Телефакс 022/551 215 

Е маил info@zitosrem.rs 

Опщтина Инђија  

 

mailto:info@zitosrem.rs
mailto:djura@zitosrem.rs
mailto:info@zitosrem.rs
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИСПУСТА У ВАЗДУХ, ВПДЕ И ТЛП И ПРПИЗВПДОЕ ПТПАДА У ППСТРПЈЕОУ 

Укупан брпј испуста  у ваздух 5 

Укупан брпј испуста  у впде 0 

Укупан брпј испуста  на/у тлп 0 

Укупан брпј врста птпада 1 

   

ППДАЦИ П РЕЖИМУ РАДА У ППСТРПЈЕОУ 

Режим рада 

Кпнтинуалан   

Семи кпнтинуалан   

Сезпнски x 

Ппшетак сезпне (месец)   

Крај сезпне (месец)   

Брпј смена дневнп 

Једна x 

Две   

Три   

Брпј радних дана 

недељнп 5 

гпдищое 280 

сезпнски 90 

  

ППДАЦИ П ЗАППСЛЕНИМА У ППСТРПЈЕОУ 

Укупан брпј заппслених у ппстрпјеоу 
Сталнп 9 

Ппвременп 15 

Брпј заппслених пп сменама 

Прва смена 9 

Друга  смена   

Трећа смена   

 

ППДАЦИ П ПРПИЗВПДИМА ИЗ ППСТРПЈЕОА 

Прпизвпд бр. 1.  

Шифра прпизвпда   

Назив прпизвпда пщеница 

Опис  складищтеое  пщенице 

Јединица мере тпна 

Гпдищоа прпизвпдоа 30000 т 

Инсталисани капацитет 40000 т 

Прпсешнп ангажпвани капацитет   

Нашин лагерпваоа ринфуз  

Максимални капацитет лагера   

Прпсешна кплишина на лагеру   

  

Прпизвпд бр. 2.  

Шифра прпизвпда   

Назив прпизвпда кукуруз 

Опис  складищтеое  кукуруза 

Јединица мере тпна 

Гпдищоа прпизвпдоа 10000 т 

Инсталисани капацитет 40000т 

Прпсешнп ангажпвани капацитет   

Нашин лагерпваоа ринфуз  

Максимални капацитет лагера   

Прпсешна кплишина на лагеру   
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          Пбразац 2.  

ЕМИСИЈЕ У ВАЗДУХ 

               

ППДАЦИ П ИЗВПРУ   

Брпј и назив извпра 
Брпј 5   

Назив силпс за житарице  - аспирација     

Врста извпра 
Енергетски     

Индустријски x   

Гепграфска дужина и щирина 
N     

Е     

Надмпрска висина (mnv)     

Инсталисана тпплптна снага  на  улазу (MWth) 2.     

Гпдищоа искприщћенпст капацитета  (%) 100%   

Висина извпра (m) 40 m   

Унутращои прешник извпра на врху (m)     

Средоа гпдищоа температура излазних гаспва на мернпм месту 

(oC) 
    

Средоа гпдищоа брзина излазних гаспва на мернпм месту (m/s)     

Средои гпдищои излазни прптпк на мернпм месту ( m3N/h)     

Режим рада извпра 
Кпнтинуалан x   

Дискпнтинуалан     

       

ППДАЦИ П РАДУ      

Брпј радних дана извпра гпдищое 280     

Брпј радних сати извпра на дан 8     

Укупни брпј радних сати гпдищое 2240     

Расппдела гпдищоих емисија пп 

сезпнама (%) 

Зима (Дец, Јан, Феб) 10     

Прплеће (Мар, Апр, Мај) 10     

Летп (Јун, Јул, Авг) 50     

Јесен (Сеп, Окт, Нпв) 30     
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               Пбразац 5.  

УПРАВЉАОЕ ПТПАДПМ 

                   

ВРСТЕ И КЛАСИФИКАЦИЈА ПРПИЗВЕДЕНПГ ПТПАДА 

Местп настанка птпада  АД "ЖИТОСРЕМ" Инђија 

Врста птпада кабасти птпад 

 

Д
ат

ум
 п

ре
д

ај
е 

пт
па

да
 

пр
ев

пз
ни

ку
 

Трансппрт птпада  Складиштеое птпада 

Н
аз

и
в 

пр
ев

пз
ни

ка
 

пт
па

д
а 

Бр
пј

 д
пз

вп
ле

 з
а 

пр
ев

пз
 

пп
ас

ни
х 

м
ат

ер
и

ја
 

Ти
п 

пр
ев

пз
нп

г 
ср

ед
ст

ва
 

Н
аз

и
в 

пп
ст

рп
је

о
а 

за
 

ск
ла

д
ищ

те
о

е 
пт

па
да

 

Бр
пј

 д
пз

вп
ле

 

Отпад предат на 
складищ-теое 

Кпли-
шина 

D
 п

зн
ак

а
 

(t) 

недељнп ЈКП Кпмуналац Инђија     кпнтејнери       

 

Врста птпада пращина 

Опис птпада 
пращина непрганскпг и делимишнп прганскпг ппрекла ппрекла настала тпкпм 
аспирације (птпращиваоа) зрнене масе кпј се складищти у силпсима  

                   

КПЛИЧИНЕ ПТПАДА 4. 

Кплишина прпизведенпг птпада у извещтајнпј гпдини (t) 185 

  

Стаое привременпг складищта на дан 

1. јануар 0 

31. децембар 0 

Нашин пдређиваоа кплишина птпада 5. 1 

 

Д
ат

ум
 п

ре
д

ај
е 

пт
па

да
 

пр
ев

пз
ни

ку
 

Трансппрт птпада  Складиштеое птпада Пдлагаое / Третман птпада 

Н
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и
в 

пр
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пз
ни
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пт
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д
а 

Бр
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а 
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х 
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и

ја
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п 

пр
ев
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о
а 

за
 

ск
ла

д
ищ

те
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пз
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 Отпад 
предат на 
складищ-

теое 

Н
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о

е 
/ 

тр
ет

м
ан

 
пт

па
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Бр
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Отпад 
предат на 
пдлагаое 

Отпад 
предат на 
третман 

Кпли-
шина 

D
 п

зн
ак

а
 

Кпли-
шина 

D
 п

зн
ак

а
 

Кпли-
шина 

R
 п

зн
ак

а 

(t) (t) (t) 

пп 
пптреби 

ЈКП 

Кпмуналаc 
Инђија      силпс       деппнија           
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3. Напредак  

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ИЗВОРУ ЗАГАЂИВАЊА 

  

   Извештај за     2   0  1   1 
 

  годину 

  

  

ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ  

Порески идентификациони број (ПИБ)                           100537245    

Матични број предузећа                                          08011079    

Пун назив предузећа                                              „НАПРЕДАК“ АД СТАРА ПАЗОВА    

Адреса 

Место                                                      СТАРА ПАЗОВА    

Шифра места                                              80420   

Поштански број                                         22300    

Улица и број                                               ГОЛУБИНАЧКИ ПУТ б.б.    

Телефон                                                    022/310-432   

Телефакс                                                   022/310-227   

Е маил                                                       napredak@deltaagrar.rs    

Општина                                                                    СТАРА ПАЗОВА    

Шифра општине                                                            80420   

Шифра претежне делатности                                         0111   

   

ПОДАЦИ О ОДГОВОРНОМ ЛИЦУ  

Име и презиме                                                                       Јованка Крњаић   

Функција                                                                                 Руководилац фарме    

Телефон                                                                                  022/5733031    

   

ПОДАЦИ О ЛИЦУ ОДГОВОРНОМ ЗА САРАДЊУ СА АГЕНЦИЈОМ  

Име и презиме                                                                      Јованка Крњаић    

Функција                                                                                Руководилац фарме   

Телефон                                                                                  022/5733031    

E mail                                                                                 jovanka.krnjaiс@deltaagrar.rs    

   

PODACI O POSTROJENJU KOJE JE IZVOR ZAGAĐIVANJA  

Naziv postrojenja 

Adresa 

Место                                         Инђија   

Шифра места                                 80179    

Поштански број                             22320    

Улица и број                               “Рупов салаш”   

Телефон                                       022/573031    

Telefaks                                                 -   

E mail                        jovanka.krnjaiс@deltaagrar.rs    

Opština                                                                            Inđija   

Šifra opštine                                                                     80179    

Geografske koordinate 
postrojenja 

N 44o 59* 04” (Stara Pazova) 
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E 20o 09* 23”  (Stara Pazova) 
  

PRTR kod postrojenja   

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИСПУСТА У ВАЗДУХ, ВОДЕ И ТЛО И ПРОИЗВОДЊЕ ОТПАДА У 
ПОСТРОЈЕЊУ  

Укупан број испуста у ваздух 2 

Укупан број испуста у воде   - 

Укупан број испуста на/у тло   - 

Укупан број врста отпада  5 

   

ПОДАЦИ О РЕЖИМУ РАДА У ПОСТРОЈЕЊУ  

Режим рада 

Континуалан  X 

Семи континуалан    

Сезонски   

Почетак сезоне (месец)   

Крај сезоне (месец)   

Број смена дневно 

Једна  

Две   

Три  X 

Број радних дана 

недељно  7 

годишње   

сезонски   

   

ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕНИМА У ПОСТРОЈЕЊУ  

Укупан број запослених у 
постројењу 

Стално  17 

Повремено    2 

Број запослених по сменама  

Прва смена  11 

Друга смена  1 

Трећа смена  1 

   

ПОДАЦИ О КОРИШЋЕНИМ ГОРИВИМА У ПОСТРОЈЕЊУ  

Гориво бр. 1.  

Назив горива                                                         слама   

Тип горива                                                             чврсто    

Јединица мере                                                      бала    

Потрошња на дан                                                 4-12   

Начин лагеровања                                  земља-шљунак (камаре покривене  фолијом)    

Максимални капацитет лагера                                 -   

Просечна количина на лагеру                                 -   

   

Гориво бр. 2. 

Назив горива                                                          лож уље   

Тип горива                                                              течно (фосилно гориво)    

Јединица мере                                                       m3   

Потрошња на дан                                                  250-400 l    

Начин лагеровања                                                 подземна цистерна    

Максимални капацитет лагера                                25m3   
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Просечна количина на лагеру                                20m3   

   
   

  ПОДАЦИ О ПРОИЗВОДИМА ИЗ ПОСТРОЈЕЊА  

Производ бр. 1. 

Шифра производа                                                  01230    

Назив производа                                                 товне свиње  приплодне назимице    

Опис товљеници тежине                                         100 kg назимице   

Јединица мере                                                   kg    

Годишња производња                                        1.000 000    

Инсталисани капацитет                                          1.100 000   

Просечно ангажовани капацитет                       1.000 000    

Начин лагеровања                                                      -   

Максимални капацитет лагера                                       -   

Просечна количина на лагеру                                        -   

 

Образац 2. 

  

Емисије у ваздух 

 

  ПОДАЦИ О ИЗВОРУ  

Број и назив извора 
Број   1 

Назив   Фарма свиња (Нуклеус)-Рупов салаш  

Врста извора 
Енергетски  x 

Индустријски   

Географска дужина и ширина  

N 
N44о 59* 04” (Стара Пазова) 

 
 

Е 
E 44о 59* 04” (Стара Пазова) 

 
 

Надморска висина (мнв)  76 m 

Инсталисана топлотна снага на улазу (МWтх) 
2.

   

Годишња искоришћеност капацитета (%)    

Висина извора (м)  5m 

Унутрашњи пречник извора на врху (м)    

Средња годишња температура излазних гасова на мерном месту (°Ц)    

Средња годишња брзина излазних гасова на мерном месту (м/с)    

Средњи годишњи излазни проток на мерном месту (м
3
Н/х)   

Режим рада извора 
Континуалан   

Дисконтинуалан   x 

   

ПОДАЦИ О РАДУ  

Број радних дана извора годишње   250 

Број радних сати извора на дан   24 

Укупни број радних сати годишње   6000 

Расподела годишњих емисија по 

сезонама (%) 

Зима (Дец, Јан, Феб)  65 

Пролеће (Мар, Апр, Мај)  15 

Лето (Јун, Јул, Авг)  5 
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Јесен (Сеп, Окт, Нов)  15 

   

ПОДАЦИ О КОРИШЋЕНОМ ГОРИВУ
2
 

Гориво Гориво 1 Гориво 2 Гориво 3 Гориво 4 

Назив горива  Г.15  Г.9     

Укупна годишња потрошња (т)   450   72      

Доња топлотна моћ горива (кЈ/кг)          

 

Образац 5. 
  

УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ  

   

ВРСТЕ И КЛАСИФИКАЦИЈА ПРОИЗВЕДЕНОГ ОТПАДА 

Место настанка отпада   Фарма свиња  “НУКЛЕУС”(Број погона из листе погона-1) 

Географске координате локације 
отпада 

1.
 

N   N 44о 59* 04” (Стара Пазова) 

Е   Е 20о 09* 23”  (Стара Пазова) 

Врста отпада  Животињски лешеви 

Опис отпада  Животињски лешеви-конфискат 

Категорија отпада - Q листа 
2.

 Q       

Индексни број отпада из Каталога отпада 
2.

                                   

Карактер отпада 
3.

 

Инертан   

  Неопасан  x 

Опасан   

Физичко стање отпада 
3.

 

Чврста материја - 
прах  

 x 

  

Чврста материја - 

комади 
  

Вискозна паста   

Течна материја   

Талог    
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4. Селект Милк 

              Пбразац 1.  

ППШТИ ППДАЦИ П ИЗВПРУ ЗАГАЂИВАОА  

                 
 Извештај за 2 0 1 1 гпдину         

                 

ППДАЦИ П ПРЕДУЗЕЋУ 

Ппрески идентификаципни брпј (ПИБ) 101437337 

Матишни брпј предузећа 8667047 

Пун назив предузећа SELECT MILK DOO 

Адреса 

Местп INDJIJA 

Шифра места 22320 

Ппщтански брпј 22320 

Улица и брпј Dunavska 45 

Телефпн 022 554 563 

Телефакс 022 554 563 

E mail milovan.bulatovic@select-milk.com 

Опщтина INDJIJA 

Шифра ппщтине 44212 

Шифра претежне делатнпсти 28320 

                 

ППДАЦИ П ПДГПВПРНПМ ЛИЦУ 

Име и презиме Milovan Bulatovid 

Функција DIREKTOR 

Телефпн 022 554 563 

                 

ППДАЦИ П ЛИЦУ ПДГПВПРНПМ ЗА САРАДОУ СА АГЕНЦИЈПМ 

Име и презиме Milovan Bulatovid 

Функција DIREKTOR 

Телефпн 022 554 563 

E mail Milovan Bulatovid@select-milk.com 

                 

ППДАЦИ П ППСТРПЈЕОУ КПЈЕ ЈЕ ИЗВПР ЗАГАЂИВАОА 

Назив ппстрпјеоа 
Select milk d.o.o, Inđi ja - proizvodni  pogon farma i 

mlekara  

Адреса 

Местп INDJIJA 

Шифра места 22320 

Ппщтански брпј 22320 

Улица и брпј Dunavska 45 

Телефпн 022 554 563 

Телефакс 022 554 563 

E mail Milovan Bulatovi d@select-milk.com 

Опщтина INDJIJA 

Шифра ппщтине 44212 

Гепграфске кппрдинате                                
ппстрпјеоа 

N SGŠ 45°02´34´´ 

E IGD 20°04´27́ ´ 

PRTR кпд ппстрпјеоа / 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИСПУСТА У ВАЗДУХ, ВПДЕ И ТЛП И ПРПИЗВПДОЕ ПТПАДА У 
ППСТРПЈЕОУ 

  

Укупан брпј испуста  у ваздух 1   

Укупан брпј испуста  у впде 1   

mailto:milovan.bulatovic@select-milk.com
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Укупан брпј испуста  на/у тлп 3   

Укупан брпј врста птпада 6   

     

ППДАЦИ П РЕЖИМУ РАДА У ППСТРПЈЕОУ   

Режим рада 

Кпнтинуалан -   

Семи кпнтинуалан +   

Сезпнски -   

Ппшетак сезпне (месец) -   

Крај сезпне (месец) -   

Брпј смена дневнп 

Једна +   

Две -   

Три -   

Брпј радних дана 

недељнп 6   

гпдищое 200   

сезпнски -   

    

ППДАЦИ П ЗАППСЛЕНИМА У ППСТРПЈЕОУ   

Укупан брпј заппслених у 

ппстрпјеоу 

Сталнп 7   

Ппвременп 9   

Брпј заппслених пп сменама 

Прва смена 9   

Друга  смена -   

Трећа смена -   

     

ППДАЦИ П КПРИШЋЕНИМ ГПРИВИМА У ППСТРПЈЕОУ 

Гпривп бр. 1.  

Назив гприва Pri rodni  zemni  gas 

Тип гприва gas 

Јединица мере kubni  metar 

Пптрпщоа на дан 35 

Нашин лагерпваоа gradski  gasovod 

Максимални капацитет лагера - 

Прпсешна кплишина на лагеру - 

 

ППДАЦИ П ПРПИЗВПДИМА ИЗ ППСТРПЈЕОА 

Прпизвпд бр. 1.  

Шифра прпизвпда - 

Назив прпизвпда sveže kozje mleko 

Опис  pasterizovano delimično obrano kozje mleko 

Јединица мере li tar (l) 

Гпдищоа прпизвпдоа 21 000  

Инсталисани капацитет 100 000 

Прпсешнп ангажпвани капацитет 20% 

Нашин лагерпваоа hladnjača  od +1 ° do +6 °C 

Максимални капацитет лагера 1800 l/dnevno 

Прпсешна кплишина на лагеру 500 l/dnevno 

  

Прпизвпд бр. 2.  

Шифра прпизвпда - 

Назив прпизвпда probiotski  kozji  jogurt, probiotski  napitci od kozje surutke 

Опис  fermentisani proizvodi  od kozjeg mleka 

Јединица мере li tar (l) 

Гпдищоа прпизвпдоа 38 000 

Инсталисани капацитет 760 000 
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Прпсешнп ангажпвани капацитет 5% 

Нашин лагерпваоа hladnjača  od +1 ° do +6 °C 

Максимални капацитет лагера 5000 l/dnevno 

Прпсешна кплишина на лагеру 1500 l/dnevno 

  

Прпизвпд бр. 3.  

Шифра прпизвпда - 

Назив прпизвпда svež kozji si r, meki kozji si revi , polutvrdi  kozji  sirevi  

Опис  si revi  od pasterizovanog kozjeg mleka  

Јединица мере kg 

Гпдищоа прпизвпдоа 9884 

Инсталисани капацитет 300 kg/dnevno 

Прпсешнп ангажпвани капацитет 17% 

Нашин лагерпваоа hladnjača  od +1 ° do +6 °C 

Максимални капацитет лагера 20 000 kg 

Прпсешна кплишина на ла геру 5 000 kg 

 

ППДАЦИ П СИРПВИНАМА У ППСТРПЈЕОУ 

Сирпвина бр. 1.  

Хемијски назив (пп IUPAC-u) - 

Тргпвашкп име si rovo kozje mleko 

Агрегатнп стаое при лагерпваоу tečnost 

Јединица мере li tar  

Пптрпщоа на дан 700 

Нашин лагерпваоа pri jemni prohromski tankovi 

Максимални капацитет лагера 6600 

Прпсешна кплишина на лагеру 700 

 

          Пбразац 2.  

ЕМИСИЈЕ У ВАЗДУХ 

               

ППДАЦИ П ИЗВПРУ   

Брпј и назив извпра 
Брпј 1   

Назив Dimnjak parnog kotla *NAPOMENA 1   

Врста извпра 
Енергетски +   

Индустријски -   

Гепграфска дужина и щирина 
N SGŠ 45°02´34´´   

Е IGD 20°04´27́ ´   

Надмпрска висина (mnv) 117   

Инсталисана тпплптна снага  на  улазу (MWth) 2. 180000 kcal/h   

Гпдищоа искприщћенпст капацитета  (%) 30   

Висина извпра (m) 5   

Унутращои прешник извпра на врху (m) 0.250   

Средоа гпдищоа температура излазних гаспва на мернпм месту 
(oC) 

155   

Средоа гпдищоа брзина излазних гаспва на мернпм месту (m/s) -   

Средои гпдищои излазни прптпк на мернпм месту ( m
3
N/h) -   

Режим рада извпра 
Кпнтинуалан -   

Дискпнтинуалан +   
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ППДАЦИ П РАДУ      

Брпј радних дана извпра гпдищое 150     

Брпј радних сати извпра на дан 6     

Укупни брпј радних сати гпдищое 900     

Расппдела гпдищоих емисија пп 
сезпнама (%) 

Зима (Дец, Јан, Феб) 5     

Прплеће (Мар, Апр, Мај) 40     

Летп (Јун, Јул, Авг) 40     

Јесен (Сеп, Окт, Нпв) 15     

               

ППДАЦИ П КПРИШЋЕНПМ ГПРИВУ 
2
 

Гпривп Гпривп 1 Гпривп 2 Гпривп 3 Гпривп 4 

Назив гприва  
prirodni 
zemni gas 

      

Укупна гпдищоа пптрпщоа (t) 12700000       

Дпоа тпплптна мпћ гприва (kЈ/kg)  
34 230 
kJ/m3 

      

Састав гприва (мас. %) 

Metan 96       

etan 2       

COx, SOx, NOx ... 2       

          

          

 

ГПДИШОИ БИЛАНС ЕМИСИЈА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА 

        

ППДАЦИ П БИЛАНСУ И НАЧИНУ ПДРЕЂИВАОА ЕМИСИЈА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА 

Назив загађујуће материје 

Кпнцентрација  

загађујуђих материја у 
димнпм гасу 

Емитпване кплишине 
у тпку нпрмалнпг 

рада ппстрпјеоа 1. 

Емитпване 
кплишине у 

акцидентним 

ситуацијама Нашин 
пдређи-

ваоа 
3.
 

Метпда 
пдређи-

ваоа 

Средоа 
гпдищоа 
измерена 

вреднпст Нашин 
пдређи-

ваоа 
3.
 

mg/ нпрмални 

m
3
 g/h kg/god

2
 kg/god

2
 

UGLJEN-DIOKSID 
3,5-5,5 % DIM. 
GASOVA 1 - - - - - 

UGLJEN-MONOKSID 0,0 PPM 1 - - - - - 

 

НАППМЕНЕ: 

1- KORISTIMO PARNI KOTAO MANARA,MODEL TFI 30, GODINA PROIZVODNJE 2006 

 



Лпкални регистар извпра загађиваоа ппщтине Инђија – 2011. извещтајна гпдина 
 

33 

 

                     Пбразац 3.  

ЕМИСИЈЕ У ВПДЕ  

                        

ППДАЦИ П ИСПУСТУ 

Брпј и назив испуста 
Брпј 1 

Назив Ispust u gradsku kanalizaci ju 

Врста птпадне впде кпја  се испущта 

Санитарне + 

Технплпщке + 

Расхладне - 

Атмпсферске - 

Гепграфске кппрдинате испуста  1. 
N SGŠ 45°02´34´´ 

E IGD 20°04´27́ ´ 

Режим рада испуста 
Кпнтинуалан - 

Дискпнтинуалан + 

Прпјектпвани капацитет испуста (l/s ) 5.67 

Временски перипд испущтаоа (дан/гпд) 300 

Укупне кплишина испущтене птпадне впде у извещтајнпј гпдини на испусту (m3/гпд) 3018 

Врста реципијента gradska kanalizacija 

Назив реципијента gradska kanalizacija  Inđi je 

                        

ППСТРПЈЕОЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАОЕ ПТПАДНИХ ВПДА 

Нема ппстрпјеоа за пречишћаваое птпадних впда - 

Уређаји у ппстрпјеоу за 
пречишћаваое птпадних впда 
(ПППВ) 

Механичкп пречишћаваое 

Рещетка - 

Ситп, механишки филтер - 

Пескплпв - 

Аерисани пескплпв - 

Талпжник - уздужни - 

Талпжник - ламинарни - 

Талпжник - радијални - 

Сепаратпр масти и уља + 

Флптатпр - 

Пещшани филтер - 

Хемијскп пречишћаваое 

Уређај за  неутрализацију - 

Уређај за  детпксикацију - 

Јпнска измена - 

Хлприсаое - 

Озпнизација - 

Биплпшкп пречишћаваое 

Лагуна - 

Аераципни базен - 

Бип-филтер - 

Бип-диск - 

Нитрификација - 

Денитрификација - 

Ферментација  муља - 

Уређаји за измену тпплпте 

Прирпдна измена тпплпте -базени, лагуне - 

Расхладни тпрао - прирпдна циркулација  ваздуха - 

Расхладни тпрао - присилна циркулација  ваздуха - 

Затвпрени расхладни уређаји - 
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АНАЛИЗА ПТПАДНЕ ВПДЕ*NAPOMENA 1 

       

ППДАЦИ П БИЛАНСУ ЕМИСИЈА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА * NAPOMENA 2 

Назив загађујуће 

материје 

CAS 

брпј 

Средоа гпдищоа 

измерена вред. 
заг. материје у 
птпаднпј впди 

Емитпване кплишине 1. 

Нашин 
пдређи-

ваоа 3. 

Метпда 

пдређи-ваоа 

При редпвнпм 
раду 

ппстрпјеоа 
У акцидентнпј 

ситуацији 

mg/l kg/god 2 kg/god 2 

temperatura - 17.8 °C - - 1 EPA 170.1 

pH vrednost - 8.2 - - 1 ISO 10523.199 

miris - specifičan, na mleko - - 1 EPA 140.1 

utrošak KMnO4   - 325.5 - - 1 

PRI P-IV-9a 

*NAPOMENA 3 
hemijska potrošnja  

kiseonika  - 312.7 - - 1 VDM 0181 
kiseonik fil tri ranog 
uzorka - 8.4 - - 1 

SRPS EN 
25814.200 

BPK5 - 154,1 - - 1 
SRPS EN 1899-
1:09 

Amoni jum jon NH4 - < 0.05 <0.15 - 1 ISO 14911:199 

Nitriti  NO2- - 0.674 2.0 - 1 EPA 300.1 

Nitrati  NO3- - 16.4 49.5 - 1 EPA 300.1 

Hloridi Cl - - 29.3 89.3 - 1 EPA 300.1 

Sulfati SO4 (2-) - 23.7 71.5 - 1 EPA 300.1 

Sedimentne 
materi je po Inhoffu  - 2,17 28,4 - 1 

SMEWW 19th 
m 2540F 

Masti i  ul ja po 
Soxhlet-u  - 12,3 37,1 - 1 

SMEWW 19th 
m 5520D 

Fosfor  - 1,8 5,4 - 1 EPA 200,7 Rev5 

Ukupni  azot - 5,2 15,7 - 1 
SRPS N 
12260;200 

Deterdzenti anjonski   - 0,98 2,96 - 1 
SMEWW 16th 
m 512B 

Fenoli  - 0,008 0,025 - 1 
SRPS ISO 
6439;1997 

Olovo - <0,005 <0,015 - 1 EPA 200,7 Rev5 

Kadmium - <0,0008 <0,002 - 1 EPA 200,7 Rev5 

Cink - <0,001 <0,003 - 1 EPA 200,7 Rev5 

Bakar - 0,007 0,0021 - 1 EPA 200,7 Rev5 

Nikl - <0,001 <0,003 - 1 EPA 200,7 Rev5 

Gvoždje - 0,239 0,721 - 1 EPA 200,7 Rev5 

              

Osoka*Napomena 4 - - 180000 l - 3 - 

 

НАППМЕНЕ: 

N1 - Analize vrši  Gradski zavod za  javno zdravl je, Centar za higi jenu i humanu ekologi ju, Laboratorija  za humanu ekologiju i  

ekotoksikologiju;   
11000 Beograd, Bulevar Despota Stefana 54a 

N2 - Predstavl jeni  parametri  su preuzeti  iz i zveštaja  laboratori je navedene u Napomeni  1 (N1). 

N3 - PRI; Voda za  pide, Standardne metode za  ispitivanje higijenske ispravnosti , SZZZ, Beograd 1990. 

N4- Osočne jame redovno prazni  JKP Komunalac Indjija 
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               Пбразац 5.  

УПРАВЉАОЕ ПТПАДПМ 

                   

ВРСТЕ И КЛАСИФИКАЦИЈА ПРПИЗВЕДЕНПГ ПТПАДА 

Местп настанка птпада  

Select milk d.o.o, Inđi ja - proizvodni  pogon farma i mlekara   

Гепграфске кппрдинате 
лпкације птпада 1. 

N SGŠ 45°02´34´´   

E IGD 20°04´27́ ´   

Врста птпада Čvrsti  otpad 

Опис птпада Papir,PP,PET,PE-ambalaža 

   

КПЛИЧИНЕ ПТПАДА 4. 

Кплишина прпизведенпг птпада у извещтајнпј гпдини (t) 2,5 

  

Стаое привременпг складищта на дан 

1. јануар - 

31. децембар - 

Нашин пдређиваоа кплишина птпада 5. 3 

 

Врста птпада Tecni  otpad 

Опис птпада Osoka 

КПЛИЧИНЕ ПТПАДА 4. 

Кплишина прпизведенпг птпада у извещтајнпј гпдини (t) 180 

  

Стаое привременпг складищта на дан 

1. јануар - 

31. децембар - 

Нашин пдређиваоа кплишина птпада 5. 3 

Пдлагаое / Третман птпада 

Н
аз

и
в 

пп
ст

рп
је

о
а 

за
 

пд
ла

га
о

е 
/ 

тр
ет

м
ан

 
пт

па
д

а 

Бр
пј

 д
пз

вп
ле

 

Отпад 
предат на 

пдлагаое Отпад предат на третман 

Кпли-
шина 

D
 п

зн
ак

а
 

Кпли-
шина 

R
 п

зн
ак

а 

(t) (t) 

JKP Vodovod i 

kanalizaci ja Indji ja - 180 - - - 
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Врста птпада Čvrsti  otpad 

Опис птпада Otpad životinjskog porekla  I i  II  klase 

КПЛИЧИНЕ ПТПАДА 4. 

Кплишина прпизведенпг птпада у извещтајнпј гпдини (t) 1,7 

  

Стаое привременпг складищта на дан 

1. јануар - 

31. децембар - 

Нашин пдређиваоа кплишина птпада 
5.
 1 

Пдлагаое / Третман птпада 

Н
аз

и
в 

пп
ст

рп
је

о
а 

за
 

пд
ла

га
о

е 
/ 

тр
ет

м
ан

 

пт
па

д
а 

Бр
пј

 д
пз

вп
ле

 

Отпад 

предат на 
пдлагаое Отпад предат на третман 

Кпли-
шина 

D
 п

зн
ак

а
 

Кпли-
шина 

R
 п

зн
ак

а 

(t) (t) 

Dpp Proteinka 

Sombor - 1,7 - - - 

 

Врста птпада Čvrsti  otpad 

Опис птпада Sta jsko djubrivo 

КПЛИЧИНЕ ПТПАДА 4. 

Кплишина прпизведенпг птпада у извещтајнпј гпдини (t) 1900 

  

Стаое привременпг складищта на дан 

1. јануар - 

31. децембар - 

Нашин пдређиваоа кплишина птпада 5. 3 

Пдлагаое / Третман птпада 

Н
аз

и
в 

пп
ст

рп
је

о
а 

за
 

пд
ла

га
о

е 
/ 

тр
ет

м
ан

 

пт
па

д
а 

Бр
пј

 д
пз

вп
ле

 

Отпад 
предат на 
пдлагаое Отпад предат на третман 

Кпли-
шина 

D
 п

зн
ак

а
 

Кпли-
шина 

R
 п

зн
ак

а 

(t) (t) 

Sopstvena njiva - 1900 - - - 
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5. Лукс ин Аграр 

              Пбразац 1.  

ППШТИ ППДАЦИ П ИЗВПРУ ЗАГАЂИВАОА  

                 
 Извештај за 2 0 1 2 гпдину         

                 

ППДАЦИ П ПРЕДУЗЕЋУ 

Ппрески идентификаципни брпј (ПИБ) 104873600 

Матишни брпј предузећа 20260815 

Пун назив предузећа 22 Lux in Agrar 

Адреса 

Местп Krečedin 

Шифра места   

Ппщтански брпј 22325 

Улица и брпј Bore Kečida 54 A 

Телефпн 022/500-662 

Телефакс 022/500-662 

E mail BMijatov@Gmail.com 

Опщтина Inđi ja 

Шифра претежне делатнпсти 111 

                 

ППДАЦИ П ПДГПВПРНПМ ЛИЦУ 

Име и презиме Gordana Popovid  

Функција Di rector 

Телефпн 062/800-4010 

                 

ППДАЦИ П ЛИЦУ ПДГПВПРНПМ ЗА САРАДОУ СА АГЕНЦИЈПМ 

Име и презиме Željko Opačid 

Функција Rukovodilac sušare 

Телефпн 062/800-4015 

E mail opacic_zeljko@yahoo.com 

                 

ППДАЦИ П ППСТРПЈЕОУ КПЈЕ ЈЕ ИЗВПР ЗАГАЂИВАОА 

Назив ппстрпјеоа PJ Silosi 

Адреса 

Местп Krečedin 

Шифра места   

Ппщтански брпј 22325 

Улица и брпј Cara  Dušana BB 

Телефпн 022/500-662 

Телефакс 022/500-662 

E mail opacic_zeljko@yahoo.com 

Опщтина Inđi ja 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИСПУСТА У ВАЗДУХ, ВПДЕ И ТЛП И ПРПИЗВПДОЕ ПТПАДА У ППСТРПЈЕОУ   

Укупан брпј испуста  у ваздух 4   

Укупан брпј испуста  у впде /   

Укупан брпј испуста  на/у тлп 3   

Укупан брпј врста птпада 4   

     

ППДАЦИ П РЕЖИМУ РАДА У ППСТРПЈЕОУ   

Режим рада Кпнтинуалан     

mailto:BMijatov@Gmail.com
mailto:opacic_zeljko@yahoo.com
mailto:opacic_zeljko@yahoo.com
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Семи кпнтинуалан     

Сезпнски X    

Ппшетак сезпне (месец) Jul   

Крај сезпне (месец) Decembar   

Брпј смена дневнп 

Једна     

Две X    

Три     

Брпј радних дана 

недељнп 5   

гпдищое 280   

сезпнски     

    

ППДАЦИ П ЗАППСЛЕНИМА У ППСТРПЈЕОУ   

Укупан брпј заппслених у ппстрпјеоу 
Сталнп 18   

Ппвременп     

Брпј заппслених пп  сменама 

Прва смена 10   

Друга  смена 5   

Трећа смена     

     

ППДАЦИ П КПРИШЋЕНИМ ГПРИВИМА У ППСТРПЈЕОУ 

Гпривп бр. 1.  

Назив гприва Pri rodan gas 

Тип гприва   

Јединица мере m3 

Пптрпщоа на дан U sezoni  šušenja prosek 100 m3 / h 

Нашин лагерпваоа / 

Максимални капацитет лагера / 

Прпсешна кплишина на лагеру / 

 

ППДАЦИ П ПРПИЗВПДИМА ИЗ ППСТРПЈЕОА 

Прпизвпд бр. 1.  

Шифра прпизвпда   

Назив прпизвпда Merkaltilna  pšenica 

Опис  Pravilnik o kvali tetu ži ta  ‚‚Sl . List" BR. 52/95 i  56/2003 

Јединица мере Kg 

Гпдищоа прпизвпдоа / 

Инсталисани капацитет / 

Прпсешнп ангажпвани капацитет / 

Нашин лагерпваоа / 

Максимални капацитет лагера 24.000 Tona 

Прпсешна кплишина на лагеру / 

  

Прпизвпд бр. 2.  

Шифра прпизвпда   

Назив прпизвпда Merkaltilni  kukuruz 

Опис  Pravilnik o kvali tetu ži ta  ‚‚Sl . List" BR. 52/95 i  56/2003 

Јединица мере Kg 

Гпдищоа прпизвпдоа / 

Инсталисани капацитет / 

Прпсешнп ангажпвани капацитет / 

Нашин лагерпваоа / 

Максимални капацитет лагера 24.000 Tona 

Прпсешна кплишина на лагеру / 
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Прпизвпд бр. 3.  

Шифра прпизвпда   

Назив прпизвпда Merkaltilni  ječam 

Опис  Pravilnik o kvali tetu ži ta  ‚‚Sl . List" BR. 52/95 i  56/2003 

Јединица мере Kg 

Гпдищоа прпизвпдоа / 

Инсталисани капацитет / 

Прпсешнп ангажпвани капацитет / 

Нашин лагерпваоа / 

Максимални капацитет лагера 22.000 Tona - Ne lageruje se samo se doradi i  ide na prodaju 

Прпсешна кплишина на лагеру / 

  

Прпизвпд бр. 4.  

Шифра прпизвпда Merkaltilni  suncokret 

Назив прпизвпда Merkaltilni  suncokret 

Опис  Pravilnik o kvali tetu ži ta  ‚‚Sl . List" BR. 52/95 i  56/2003 

Јединица мере Kg 

Гпдищоа прпизвпдоа / 

Инсталисани капацитет / 

Прпсешнп ангажпвани капацитет / 

Нашин лагерпваоа / 

Максимални капацитет лагера 15.000 Kg - Ne lageruje se 

Прпсешна кплишина на лагеру / 

Napomena: 
Objekat poseduje recipijente za  prikupl janje atmosferskih padavina i  njihovo 

odvođenje do kanala koji  su iskopani  za  prikupl janje atmosferskih padavina  

            Пбразац 2.  

ЕМИСИЈЕ У ВАЗДУХ 

               

ППДАЦИ П ИЗВПРУ   

Брпј и назив 
извпра 

Брпј 4   

Назив Sis temi za otprašivanje- cikloni   

Врста извпра 
Енергетски     

Индустријски X   

Гепграфска дужина и 
щирина 

N     

Е     

Надмпрска висина (mnv)     

Инсталисана тпплптна снага  
на  улазу (MWth) 2. 

    

Гпдищоа искприщћенпст 
капацитета (%) 

    

Висина извпра (m)     

Унутращои прешник извпра на врху (m)     

Средоа гпдищоа температура излазних 

гаспва на мернпм месту (oC) 
37   

Средоа гпдищоа брзина излазних гаспва 
на мернпм месту (m/s) 

    

Средои гпдищои излазни прптпк на 
мернпм месту ( m3N/h) 

    

Режим рада извпра 
Кпнтинуалан     

Дискпнтинуалан X   

ППДАЦИ П РАДУ      

Брпј радних дана извпра гпдищое 200     

Брпј радних сати извпра на дан 12     
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Укупни брпј радних сати гпдищое 2400     

Расппдела 
гпдищоих 
емисија пп 

сезпнама (%) 

Зима (Дец, Јан, Феб) 5     

Прплеће (Мар, Апр, Мај) 5     

Летп (Јун, Јул, Авг) 30     

Јесен (Сеп, Окт, Нпв) 60     

               

ППДАЦИ П КПРИШЋЕНПМ ГПРИВУ 2 

Гпривп Гпривп 1 Гпривп 2 Гпривп 3 Гпривп 4 

Назив гприва  Zemni  gas       

Укупна гпдищоа пптрпщоа (m3) 132000       

Дпоа тпплптна мпћ гприва 
(kЈ/kg)  

33000/m3       

Састав гприва 
(мас. %) 

S         

N 2       

Cl         

          

          

 

ГПДИШОИ БИЛАНС ЕМИСИЈА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА 

        

ППДАЦИ П БИЛАНСУ И НАЧИНУ ПДРЕЂИВАОА ЕМИСИЈА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА 

Назив загађујуће 
материје 

Кпнцентрација  загађујуђих 

материја  у димнпм гасу 
Емитпване 

кплишине у тпку 
нпрмалнпг рада 

ппстрпјеоа 1. 

Емитпване 
кплишине у 

акцидентним 
ситуацијама Нашин 

пдређи-
ваоа 3. 

Метпда 
пдређи-

ваоа 

Средоа 
гпдищоа 
измерена 
вреднпст Нашин 

пдређи-
ваоа 3. 

mg/ нпрмални 
m3 g/h kg/god2 kg/god2 

Organska prašina               

Neorganska prašina               

Plevica  u veoma malim 
količinama               

 

                     Пбразац 3.  

ЕМИСИЈЕ У ВПДЕ  

                        

ППДАЦИ П ИСПУСТУ 

Брпј и назив испуста 
Брпј 3 

Назив Vodonepropusne septičke jame 

Врста птпадне впде кпја  се испущта 

Санитарне X 

Технплпщке   

Расхладне   

Атмпсферске   

Режим рада испуста 
Кпнтинуалан  X 

Дискпнтинуалан   

ППСТРПЈЕОЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАОЕ ПТПАДНИХ ВПДА 

Нема ппстрпјеоа за пречишћаваое птпадних впда X 

НАППМЕНЕ: 

Objekat poseduje recipijente za  prikupl janje atmosferskih padavina i  njihovo odvođenje do kanala koji  su iskopani  za  
prikupl janje atmosferskih padavina 
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                    Пбразац 4.  
ЕМИСИЈЕ У ТЛП 

                        

ППДАЦИ П ЛПКАЦИЈИ ПДЛАГАОА 

Брпј и назив лпкације на 
кпју се пдлаже птпад 

Брпј 1 

Назив Deponi ja Inđi ja 

Гепграфске кппрдинате лпкације 1. 
N   

E   

Врста птпада кпји се пдлаже komunalni otpad i organski nekorisni otpad 
Индексни брпј птпада кпји се пдлаже   

Кплишина пдлпженпг птпада у тпку извещтајне гпдине (t/гпд)                 

Укупна кплишина пдлпженпг птпада (t)   

Операција  пдлагаоа 

Одлагаое птпада на/у тлп (D2)   

Дубпкп убризгаваое  (D3)   

                        

ППДАЦИ П БИЛАНСУ ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА 

Назив загађујуће материје CAS брпј 

Кпнцентрација  

загађујуће 
материје у 

птпаду 

Кплишина 
загађујућих 

материја  у 
пдлпженпм 

птпaду 
Нашин 

пдређи-

ваоа 3. 

Метпда 
пдређи-

ваоа mg/kg с.м. kg/god 2. 

komunalni otpad           

organski otpad           

               Пбразац 5.  

УПРАВЉАОЕ ПТПАДПМ 

                   

ВРСТЕ И КЛАСИФИКАЦИЈА ПРПИЗВЕДЕНПГ ПТПАДА 

Местп настанка птпада  POSTROJENJE  SILOSI 

Гепграфске кппрдинате 

лпкације птпада 
1.

 

N     

E     

Врста птпада ORGANSKI OTPAD 

Опис птпада 
Otpad koji nasta je prilikom pri jema i  čišdenja žitarica  gde se izdvaja nekoris tan otpad kao 
š to je pleva, klasje, čokanjičidi , slama...  
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6. Оси фуд солушнс Србија 

              Пбразац 1.  

ППШТИ ППДАЦИ П ИЗВПРУ ЗАГАЂИВАОА  

                 

 Извештај за 2 0 1 1 гпдину         

                 

ППДАЦИ П ПРЕДУЗЕЋУ 

Ппрески идентификаципни брпј (ПИБ) 100210675 

Матишни брпј предузећа 17152025 

Пун назив предузећа ``Osi food solutions Serbia`` doo 

Адреса 

Местп Indjija 

Шифра места   

Ппщтански брпј 22320 

Улица и брпј Kral ja Petra  I  BB 

Телефпн 022 510051 

Телефакс   

E mail   

Опщтина Indjija 

Шифра ппщтине   

Шифра претежне делатнпсти 1011 

                 

ППДАЦИ П ПДГПВПРНПМ ЛИЦУ 

Име и презиме Sredko Novakovid 

Функција Di rektor 

Телефпн 022 510051 

                 

ППДАЦИ П ЛИЦУ ПДГПВПРНПМ ЗА САРАДОУ СА АГЕНЦИЈПМ 

Име и презиме Siniša Dedez  

Функција rukovodilac proizvodnje 

Телефпн 022 510051 

E mail cecezs@osi-foodsolutinos.rs  

                 

ППДАЦИ П ППСТРПЈЕОУ КПЈЕ ЈЕ ИЗВПР ЗАГАЂИВАОА 

Назив ппстрпјеоа Pogon 

Адреса 

Местп Indjija 

Шифра места   

Ппщтански брпј 22320 

Улица и брпј Kral ja Petra  I  BB 

Телефпн   

Телефакс   

E mail   

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИСПУСТА У ВАЗДУХ, ВПДЕ И ТЛП И ПРПИЗВПДОЕ ПТПАДА У ППСТРПЈЕОУ   

Укупан брпј испуста  у ваздух 1   

Укупан брпј испуста  у впде 1   

Укупан брпј испуста  на/у тлп 0   

Укупан брпј врста птпада 2   

 

 
    

mailto:cecezs@osi-foodsolutinos.rs
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ППДАЦИ П РЕЖИМУ РАДА У ППСТРПЈЕОУ   

Режим рада 

Кпнтинуалан     

Семи кпнтинуалан x   

Сезпнски     

Ппшетак сезпне (месец)     

Крај сезпне (месец)     

Брпј смена дневнп 

Једна x   

Две     

Три     

Брпј радних дана 

недељнп 6   

гпдищое     

сезпнски     

    

ППДАЦИ П ЗАППСЛЕНИМА У ППСТРПЈЕОУ   

Укупан брпј заппслених у ппстрпјеоу 
Сталнп 23   

Ппвременп 4   

Брпј заппслених пп сменама 

Прва смена 26   

Друга  смена     

Трећа смена     

     

ППДАЦИ П КПРИШЋЕНИМ ГПРИВИМА У ППСТРПЈЕОУ 

Гпривп бр. 1.  

Назив гприва Gas 

Тип гприва Gradska mreža 

Јединица мере M3 

Пптрпщоа на дан 30 

Нашин лагерпваоа / 

Максимални капацитет лагера / 

Прпсешна кплишина на лагеру / 

 

ППДАЦИ П ПРПИЗВПДИМА ИЗ ППСТРПЈЕОА 

Прпизвпд бр. 1.  

Назив прпизвпда Hamburger 

Опис  smrznuto  gov. Meso 

Јединица мере kg 

Гпдищоа прпизвпдоа 600 000 

Нашин лагерпваоа  -18 c Hladnjača   

Прпсешна кплишина на лагеру 35 000 

 

ППДАЦИ П СИРПВИНАМА У ППСТРПЈЕОУ 

Сирпвина бр. 1.  

Хемијски назив (пп IUPAC-u) smrznuto  gov. Meso 

Тргпвашкп име smrznuto  gov. Meso 

Агрегатнп стаое при лагерпваоу čvrsto 

Јединица мере kg 

Пптрпщоа на дан 3.000 kg 

Нашин лагерпваоа  -18 c Hladnjača   

Максимални капацитет лагера 40 000 

Прпсешна кплишина на лагеру 35 000 
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          Пбразац 2.  

ЕМИСИЈЕ У ВАЗДУХ 

               

ППДАЦИ П ИЗВПРУ   

Брпј и назив извпра 
Брпј     

Назив     

Врста извпра 
Енергетски     

Индустријски     

Гепграфска дужина и щирина 
N     

Е     

Надмпрска висина (mnv)     

Инсталисана тпплптна снага  на  улазу (MWth) 2. 110 KW   

Гпдищоа искприщћенпст капацитета  (%) 80%   

Висина извпра (m) 5   

Унутращои прешник извпра на врху (m) 200 mm   

Средоа гпдищоа температура излазних гаспва на мернпм месту 
(

o
C) 

200 (oC)   

Средоа гпдищоа брзина излазних гаспва на мернпм месту (m/s) /   

Средои гпдищои излазни прптпк на мернпм месту ( m
3
N/h)     

Режим рада извпра 
Кпнтинуалан     

Дискпнтинуалан x   

       

ППДАЦИ П РАДУ      

Брпј радних дана извпра гпдищое 312     

Брпј радних сати извпра на дан 5     

Укупни брпј радних сати гпдищое 1560     

Расппдела гпдищоих емисија пп 
сезпнама (%) 

Зима (Дец, Јан, Феб) 40%     

Прплеће (Мар, Апр, Мај) 20%     

Летп (Јун, Јул, Авг) 20%     

Јесен (Сеп, Окт, Нпв) 20%     

               

ППДАЦИ П КПРИШЋЕНПМ ГПРИВУ 2 

Гпривп Гпривп 1 Гпривп 2 Гпривп 3 Гпривп 4 

Назив гприва  Gas       

Укупна гпдищоа пптрпщоа (t) 9.000 m3       

Дпоа тпплптна мпћ гприва (kЈ/kg)  10 MJ / m3       

Састав гприва (мас. %) 

S /       

N /       

Cl /       
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                     Пбразац 3.  

ЕМИСИЈЕ У ВПДЕ  

                        

ППДАЦИ П ИСПУСТУ 

Брпј и назив испуста 
Брпј   

Назив   

Врста птпадне впде кпја  се испущта 

Санитарне x 

Технплпщке   

Расхладне   

Атмпсферске x 

Гепграфске кппрдинате испуста  1. 
N   

E   

Режим рада испуста 
Кпнтинуалан   

Дискпнтинуалан x 

Прпјектпвани капацитет испуста (l/s ) 0,25 

Временски перипд испущтаоа (дан/гпд) 0,52 

Укупне кплишина испущтене птпадне впде у извещтајнпј гпдини на испусту (m3/гпд)   

Врста реципијента Gradska kanalizaciona mreža 

Назив реципијента / 

Слив  / 

                        

                        

ППСТРПЈЕОЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАОЕ ПТПАДНИХ ВПДА 

Нема ппстрпјеоа за пречишћаваое птпадних впда   

Уређаји у ппстрпјеоу за 
пречишћаваое птпадних впда 
(ПППВ) 

Механичкп пречишћаваое 

Рещетка x 

Ситп, механишки филтер   

Пескплпв   

Аерисани пескплпв   

Талпжник - уздужни x 

Талпжник - ламинарни   

Талпжник - радијални   

Сепаратпр масти и уља x 

Флптатпр   

Пещшани филтер   

Хемијскп пречишћаваое 

Уређај за  неутрализацију   

Уређај за  детпксикацију   

Јпнска измена   

Хлприсаое   

Озпнизација   

Биплпшкп пречишћаваое 

Лагуна   

Аераципни базен   

Бип-филтер   

Бип-диск   

Нитрификација   

Денитрификација   

Ферментација  муља   

Уређаји за измену тпплпте 

Прирпдна измена тпплпте -базени, лагуне   

Расхладни тпрао - прирпдна циркулација  ваздуха   

Расхладни тпрао - присилна циркулација  ваздуха   

Затвпрени расхладни уређаји   
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               Пбразац 5.  

УПРАВЉАОЕ ПТПАДПМ 

                   

ВРСТЕ И КЛАСИФИКАЦИЈА ПРПИЗВЕДЕНПГ ПТПАДА 

Врста птпада Čvrsti  i  tečni 

Опис птпада papir 90 %  , plastika  10 %  

Карактер птпада 3. 

Инертан   

  

Неппасан x 

Опасан x 

Физишкп стаое                 

птпада 3. 

Чврста  материја  – прах   

  

Чврста  материја - кпмади x 

Вискпзна паста   

Тешна материја   

Талпг   

Кпмппненте кпје 

птпад шине  ппасним 

CAS брпј Хемијски назив 

Садржај ппасне 

материје                            
(kg п.м. / kg птпадa) 

  Rezidue deterdženta  u plastičnoj ambalaži    
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7. Фармина Пет Фудс 

              Пбразац 1. 

ППШТИ ППДАЦИ П ИЗВПРУ ЗАГАЂИВАОА  

                 
 Извештај за 2 0 1 2 гпдину         

                 

ППДАЦИ П ПРЕДУЗЕЋУ 

Ппрески идентификаципни брпј (ПИБ) 104396403 

Матишни брпј предузећа 20157658 

Пун назив предузећа FARMINA PET FOODS D.O.O. 

Адреса 

Местп Inđi ja 

Шифра места   

Ппщтански брпј 22320 

Улица и брпј Save Kovačevida  BB 

Телефпн 022/215-0002 

Телефакс 022/565-899 

E mail Office@Farmina.com 

Опщтина Inđi ja 

Шифра ппщтине   

Шифра претежне делатнпсти 1092 

                 

ППДАЦИ П ПДГПВПРНПМ ЛИЦУ 

Име и презиме Luca  Balleta 

Функција Di rector 

Телефпн 062/536-072 

                 

ППДАЦИ П ЛИЦУ ПДГПВПРНПМ ЗА САРАДОУ СА АГЕНЦИЈПМ 

Име и презиме Ghrystian Casaburi 

Функција Di rektor proizvodnje 

Телефпн 062/536-079 

E mail CHCASABURI@Gmail.com 

                 

ППДАЦИ П ППСТРПЈЕОУ КПЈЕ ЈЕ ИЗВПР ЗАГАЂИВАОА 

Назив ппстрпјеоа Farmina pet foods  d.o.o. 

Адреса 

Местп Inđi ja 

Шифра места   

Ппщтански брпј 22320 

Улица и брпј Save Kovačevida  BB 

Телефпн 022/215-0005 

Телефакс 022/565-899 

E mail CHCASABURI@Gmail.com 

Опщтина Inđi ja 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИСПУСТА У ВАЗДУХ, ВПДЕ И ТЛП И ПРПИЗВПДОЕ ПТПАДА У ППСТРПЈЕОУ   

Укупан брпј испуста  у ваздух     

Укупан брпј испуста  у впде     

Укупан брпј испуста  на/у тлп     

Укупан брпј врста птпада     

mailto:Office@Farmina.com
mailto:CHCASABURI@Gmail.com
mailto:CHCASABURI@Gmail.com
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ППДАЦИ П РЕЖИМУ РАДА У ППСТРПЈЕОУ   

Режим рада 

Кпнтинуалан X   

Семи кпнтинуалан     

Сезпнски     

Ппшетак сезпне (месец)     

Крај сезпне (месец)     

Брпј смена дневнп 

Једна     

Две X   

Три     

Брпј радних дана 

недељнп 5   

гпдищое     

сезпнски     

    

ППДАЦИ П ЗАППСЛЕНИМА У ППСТРПЈЕОУ   

Укупан брпј заппслених у ппстрпјеоу 
Сталнп 20   

Ппвременп     

Брпј заппслених пп сменама 

Прва смена 10   

Друга  смена 10   

Трећа смена     

     

ППДАЦИ П КПРИШЋЕНИМ ГПРИВИМА У ППСТРПЈЕОУ 

Гпривп бр. 1.  

Назив гприва Gas - Zemni 

Тип гприва   

Јединица мере m3 

Пптрпщоа на дан   

Нашин лагерпваоа Snadbevanje i z mreže 

Максимални капацитет лагера / 

Прпсешна кплишина на лагеру / 

 

ППДАЦИ П ПРПИЗВПДИМА ИЗ ППСТРПЈЕОА 

Прпизвпд бр. 1.  

Шифра прпизвпда   

Назив прпизвпда Hrana za kudne l jubimce  

Опис    

Јединица мере Kg 

Гпдищоа прпизвпдоа 12000 t - 15000 t 

Инсталисани капацитет 40000 t/God 

Прпсешнп ангажпвани капацитет 40% 

Нашин лагерпваоа U magacinu, kratko zadržavanje robe na lageru 

Максимални капацитет лагера   

Прпсешна кплишина на лагеру   
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          Пбразац 2.  

ЕМИСИЈЕ У ВАЗДУХ 

               

ППДАЦИ П ИЗВПРУ   

Брпј и назив извпра 
Брпј 42544   

Назив Actea Fil ter   

Висина извпра (m) 16 m   

Унутращои прешник извпра на врху (m) 0,9 m   

Средоа гпдищоа температура излазних гаспва на мернпм месту 
(oC) 

    

Средоа гпдищоа брзина излазних гаспва на мернпм месту (m/s)     

Средои гпдищои излазни прптпк на мернпм месту ( m3N/h)     

Режим рада извпра 
Кпнтинуалан     

Дискпнтинуалан X   

               

ППДАЦИ П РАДУ      

Брпј радних дана извпра гпдищое 250     

Брпј радних сати извпра на дан 16     

Укупни брпј радних сати гпдищое 4000     

Расппдела гпдищоих емисија пп 
сезпнама (%) 

Зима (Дец, Јан, Феб)       

Прплеће (Мар, Апр, Мај)       

Летп (Јун, Јул, Авг)       

Јесен (Сеп, Окт, Нпв)       

               

ППДАЦИ П КПРИШЋЕНПМ ГПРИВУ 2 

Гпривп Гпривп 1 Гпривп 2 Гпривп 3 Гпривп 4 

Назив гприва  GAS       
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8. Папир Ленд 

              Пбразац 1.  

ППШТИ ППДАЦИ П ИЗВПРУ ЗАГАЂИВАОА  

                 
 Извештај за 2 0 1 1 гпдину         

                 

ППДАЦИ П ПРЕДУЗЕЋУ 

Ппрески идентификаципни брпј (ПИБ) 104921805 

Матишни брпј предузећа 20272384 

Пун назив предузећа 
"Papirlend" društvo sa ograničenom odgovornošdu za proizvodnju, 

promet i  usluge Inđi ja 

Адреса 

Местп Inđi ja 

Шифра места   

Ппщтански брпј 22320 

Улица и брпј Kral ja Petra  prvog b.b. 

Телефпн 022/558436 

Телефакс 022/558436 

E mail   

Опщтина Inđi ja 

Шифра ппщтине   

Шифра претежне делатнпсти 1722 

                 

ППДАЦИ П ПДГПВПРНПМ ЛИЦУ 

Име и презиме Igor Todorovid  

Функција Di rektor 

Телефпн 022/558436 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИСПУСТА У ВАЗДУХ, ВПДЕ И ТЛП И ПРПИЗВПДОЕ ПТПАДА У ППСТРПЈЕОУ   

Укупан брпј испуста  у ваздух /   

Укупан брпј испуста  у впде     

Укупан брпј испуста  на/у тлп     

Укупан брпј врста птпада     

     

ППДАЦИ П РЕЖИМУ РАДА У ППСТРПЈЕОУ   

Режим рада 

Кпнтинуалан da   

Семи кпнтинуалан     

Сезпнски     

Ппшетак сезпне (месец)     

Крај сезпне (месец)     

Брпј смена дневнп 

Једна     

Две da   

Три     

Брпј радних дана 

недељнп pet   

гпдищое     

сезпнски     
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ППДАЦИ П ЗАППСЛЕНИМА У ППСТРПЈЕОУ   

Укупан брпј заппслених у ппстрпјеоу 
Сталнп 36   

Ппвременп jedan   

Брпј заппслених пп сменама 

Прва смена 25   

Друга  смена 12   

Трећа смена     

     

ППДАЦИ П КПРИШЋЕНИМ ГПРИВИМА У ППСТРПЈЕОУ 

Гпривп бр. 1.  

Назив гприва / 

ППДАЦИ П СИРПВИНАМА У ППСТРПЈЕОУ 

Сирпвина бр. 1.  

Хемијски назив (пп IUPAC-u) / 

Тргпвашкп име Jumbo rolke 

Агрегатнп стаое при лагерпваоу čvrsto-papir 

Јединица мере kg 

Пптрпщоа на дан 3000 

Нашин лагерпваоа magacin 

Максимални капацитет лагера 60 tona 

Прпсешна кплишина на ла геру 40 tona 

  

Сирпвина бр. 2.  

Хемијски назив (пп IUPAC-u) / 

Тргпвашкп име Karton za  hilzke 

Агрегатнп стаое при лагерпваоу čvrsto 

Јединица мере kg 

Пптрпщоа на дан 120 kg 

Нашин лагерпваоа magacin  

Максимални капацитет лагера 3 tone 

Прпсешна кплишина на лагеру 1,5 tona 

  

Сирпвина бр. 3.  

Хемијски назив (пп IUPAC-u) / 

Тргпвашкп име PVC 

Агрегатнп стаое при лагерпваоу čvrsto 

Јединица мере kg 

Пптрпщоа на дан 40 kg 

Нашин лагерпваоа magacin 

Максимални капацитет лагера 13 tona 

Прпсешна кплишина на  лагеру 7 tona 

  

Сирпвина бр. 4.  

Хемијски назив (пп IUPAC-u) / 

Тргпвашкп име Omotni  papir  

Агрегатнп стаое при лагерпваоу čvrsto 

Јединица мере kg 

Пптрпщоа на дан 10 kg 

Нашин лагерпваоа magacin 

Максимални капацитет лагера 10 kg 

Прпсешна кплишина на лагеру 10 kg 
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               Пбразац 5.  

УПРАВЉАОЕ ПТПАДПМ 

                   

ВРСТЕ И КЛАСИФИКАЦИЈА ПРПИЗВЕДЕНПГ ПТПАДА 

Местп настанка птпада  
U procesu kofekcioniranja  papira za  upotrebu u domadinstvu sečenjem neravnina koje 
nastaju prilikom premotavanja , pojavl juje se otpad bez promene sastava i  prerade papira   

Гепграфске кппрдинате 
лпкације птпада 1. 

N     

E     

Врста птпада otpadni papir - neopasan otpad 

Опис птпада neopasan papir I  karton- šifra  20 01 01 

Назив птпада otpadni papir N 

Категприја  птпада - Q листа  2. Q 2 0   

Индексни брпј птпада из Каталпга  птпада
 2.

 2 0 0 1 0 1   

Карактер птпада 3. 

Инертан   

  

Неппасан X 

Опасан   

Извещтај п 
испитиваоу птпада 

Брпј: 135                 

Датум издаваоа: 09.12.2010.                 

КПЛИЧИНЕ ПТПАДА 4. 

Кплишина прпизведенпг птпада у извещтајнпј гпдини (t) 52 

  

Стаое привременпг складищта на дан 

1. јануар 2,5 

31. децембар 0 

Нашин пдређиваоа кплишина птпада 5. merenje 
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9. Еко Пласт 

              Пбразац 1.  

ППШТИ ППДАЦИ П ИЗВПРУ ЗАГАЂИВАОА  

                 
 Извештај за 2 0 1 1 гпдину         

                 

ППДАЦИ П ПРЕДУЗЕЋУ 

Ппрески идентификаципни брпј (ПИБ) 102486298 

Матишни брпј предузећа 8774749 

Пун назив предузећа ``Eco plas t̀ ` DOO, za proizvodnju i trgovinu , eksp ort import  

Адреса 

Местп Indjija 

Шифра места   

Ппщтански брпј 22320 

Улица и брпј Kral ja Petra  I  bb 

Телефпн 022 552821 

Телефакс 022 552823 

E mail ecoplast@open.telecom.rs  

Опщтина Indjija 

Шифра ппщтине   

Шифра претежне делатнпсти 25240 

                 

ППДАЦИ П ПДГПВПРНПМ ЛИЦУ 

Име и презиме Nada Koruga 

Функција Finansijski  di rektor  

Телефпн 022 552821 

                 

ППДАЦИ П ЛИЦУ ПДГПВПРНПМ ЗА САРАДОУ СА АГЕНЦИЈПМ 

Име и презиме Nada Koruga 

Функција Finansijski  di rektor  

Телефпн 022 552821 

E mail ecoplast@open.telecom.rs  

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИСПУСТА У ВАЗДУХ, ВПДЕ И ТЛП И ПРПИЗВПДОЕ ПТПАДА У ППСТРПЈЕОУ 

Укупан брпј испуста  у ваздух   

Укупан брпј испуста  у впде   

Укупан брпј испуста  на/у тлп   

Укупан брпј врста птпада   

   

ППДАЦИ П РЕЖИМУ РАДА У ППСТРПЈЕОУ 

Режим рада 

Кпнтинуалан x 

Семи кпнтинуалан   

Сезпнски   

Ппшетак сезпне (месец)   

Крај сезпне (месец)   

Брпј смена дневнп 

Једна   

Две   

Три x 

Брпј радних дана 

недељнп x 

гпдищое   

сезпнски   

mailto:ecoplast@open.telecom.rs
mailto:ecoplast@open.telecom.rs
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ППДАЦИ П ЗАППСЛЕНИМА У ППСТРПЈЕОУ 

Укупан брпј заппслених у ппстрпјеоу 
Сталнп 14 

Ппвременп   

Брпј заппслених пп сменама 

Прва смена 6 

Друга  смена 4 

Трећа смена 4 

 

ППДАЦИ П ПРПИЗВПДИМА ИЗ ППСТРПЈЕОА 

Прпизвпд бр. 1.  

Шифра прпизвпда 25240 

Назив прпизвпда Kese tregerice  

Опис  hdp i ldp kese tregerice  

Јединица мере kg 

Гпдищоа прпизвпдоа 82,663 

Инсталисани капацитет 160 

Прпсешнп ангажпвани капацитет 50% 

Нашин лагерпваоа   

Максимални капацитет лагера   

Прпсешна кплишина на лагеру   

  

Прпизвпд бр. 2.  

Шифра прпизвпда 25240 

Назив прпизвпда PE dzak 

Опис  ldp dzakovi 

Јединица мере kg 

Гпдищоа прпизвпдоа 2870 

Инсталисани капацитет 100000000% 

Прпсешнп ангажпвани капацитет 50% 

Нашин лагерпваоа   

Максимални капацитет лагера   

Прпсешна кплишина на лагеру   

  

Прпизвпд бр. 3.  

Шифра прпизвпда 25240 

Назив прпизвпда šuškavi  džakovi  

Опис  hdp džakovi 

Јединица мере kg 

Гпдищоа прпизвпдоа 110 

Инсталисани капацитет 2000 kg 

Прпсешнп ангажпвани капацитет 10% 

Нашин лагерпваоа   

Максимални капацитет лагера   

Прпсешна кплишина на лагеру   
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Прпизвпд бр. 4.  

Шифра прпизвпда 25240 

Назив прпизвпда zamrzivač kese  

Опис  hdp i ldp kese  

Јединица мере kg 

Гпдищоа прпизвпдоа 1288 kg 

Инсталисани капацитет 2000 kg 

Прпсешнп ангажпвани капацитет 50% 

Нашин лагерпваоа   

Максимални капацитет лагера   

Прпсешна кплишина на лагеру   

  

Прпизвпд бр. 5.  

Шифра прпизвпда 25240 

Назив прпизвпда Kese za  smede  

Опис  hdp i ldp kese  

Јединица мере kg 

Гпдищоа прпизвпдоа 8,696 

Инсталисани капацитет 20000 

Прпсешнп ангажпвани капацитет 40% 

Нашин лагерпваоа   

Максимални капацитет лагера   

Прпсешна кплишина на лагеру   
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10.  Тера Продакшн 

              Пбразац 1.  

ППШТИ ППДАЦИ П ИЗВПРУ ЗАГАЂИВАОА  

                 
 Извештај за 2 0 1 1 гпдину         

                 

ППДАЦИ П ПРЕДУЗЕЋУ 

Ппрески идентификаципни брпј (ПИБ) 104748759 

Матишни брпј предузећа 20221674 

Пун назив предузећа Terra  Production DOO  

Адреса 

Местп Indjija 

Шифра места   

Ппщтански брпј 22320 

Улица и брпј Vojvode Putnika 78  

Телефпн 022 565507 

Телефакс 022 565507 

E mail office@terra-production.rs 

Опщтина Indjija 

Шифра ппщтине   

Шифра претежне делатнпсти 8292 

                 

ППДАЦИ П ПДГПВПРНПМ ЛИЦУ 

Име и презиме Radovan Milisavljevid 

Функција di rektor 

Телефпн 022 565507 

                 

ППДАЦИ П ЛИЦУ ПДГПВПРНПМ ЗА САРАДОУ СА АГЕНЦИЈПМ 

Име и презиме Tatjana Vukašinovid 

Функција menadžer zašti te životne sredine  

Телефпн 022 565507 

E mail office@terra-production.rs 

 

          Пбразац 2.  

ЕМИСИЈЕ У ВАЗДУХ 

               

ППДАЦИ П ИЗВПРУ   

Брпј и назив извпра 
Брпј 187007314   

Назив ``VIESMAN`` Vitomax 200 hs  m 237 002    

Врста извпра 
Енергетски     

Индустријски     

Гепграфска дужина и щирина 
N 45o  03  ̀09``   

Е 20o 06` 25̀ `   

Надмпрска висина (mnv) 113   

Инсталисана тпплптна снага  на  улазу (MWth) 
2.
 0,65   

Гпдищоа искприщћенпст капацитета  (%)     

Висина извпра (m) 12   

Унутращои прешник извпра на врху (m) 0,4   

mailto:office@terra-production.rs
mailto:office@terra-production.rs
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Средоа гпдищоа температура излазних гаспва на мернпм месту 
(oC) 

    

Средоа гпдищоа брзина излазних гаспва на мернпм месту (m/s) 8,3   

Средои гпдищои излазни прптпк на мернпм месту ( m3N/h) 823,7   

Режим рада извпра 
Кпнтинуалан     

Дискпнтинуалан x   

       

ППДАЦИ П РАДУ      

Брпј радних дана извпра гпдищое 179     

Брпј радних сати извпра на дан 12,7     

Укупни брпј радних сати гпдищое 2268     

Расппдела гпдищоих емисија пп 
сезпнама (%) 

Зима (Дец, Јан, Феб)       

Прплеће (Мар, Апр, Мај)       

Летп (Јун, Јул, Авг)       

Јесен (Сеп, Окт, Нпв)       

 

ППДАЦИ П КПРИШЋЕНПМ ГПРИВУ 2 

Гпривп Гпривп 1 Гпривп 2 Гпривп 3 Гпривп 4 

Назив гприва  Pri rodni  gas       

Укупна гпдищоа пптрпщоа (t)         

Дпоа тпплптна мпћ гприва (kЈ/kg)  41571       

 

ГПДИШОИ БИЛАНС ЕМИСИЈА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА 

        

ППДАЦИ П БИЛАНСУ И НАЧИНУ ПДРЕЂИВАОА ЕМИСИЈА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА 

Назив загађујуће материје 

Кпнцентрација  
загађујуђих материја у 

димнпм гасу 

Емитпване кплишине 
у тпку нпрмалнпг 

рада ппстрпјеоа 1. 

Емитпване 

кплишине у 
акцидентним 
ситуацијама Нашин 

пдређи-
ваоа 3. 

Метпда 
пдређи-

ваоа 

Средоа 

гпдищоа 
измерена 
вреднпст Нашин 

пдређи-
ваоа 3. 

mg/ нпрмални 
m3 g/h kg/god2 kg/god2 

Ugl jen monoksid 13 1 10,7 24,3       

Oksidi  azota  (kao NO2)  126,7 1 104,4 236,8       

 

                     Пбразац 3.  

ЕМИСИЈЕ У ВПДЕ  

                        

ППДАЦИ П ИСПУСТУ 

Брпј и назив испуста 
Брпј   

Назив   

Врста птпадне впде кпја  се испущта 

Санитарне x 

Технплпщке x 

Расхладне   

Атмпсферске   

Гепграфске кппрдинате испуста  1. 
N 45o 03` 09̀ ` 

E 20o 06` 25̀ ` 

Режим рада испуста Кпнтинуалан   
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Дискпнтинуалан x 

Прпјектпвани капацитет испуста (l/s ) 8,19 

Временски перипд испущтаоа (дан/гпд)   

Укупне кплишина испущтене птпадне впде у извещтајнпј гпдини на испусту (m3/гпд) 30 

Врста реципијента   

Назив реципијента   

Слив    

                        

                        

ППСТРПЈЕОЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАОЕ ПТПАДНИХ ВПДА 

Нема ппстрпјеоа за пречишћаваое птпадних впда   

Уређаји у ппстрпјеоу за 
пречишћаваое птпадних впда 

(ПППВ) 

Механичкп пречишћаваое 

Рещетка   

Ситп, механишки филтер   

Пескплпв   

Аерисани пескплпв   

Талпжник - уздужни x 

Талпжник - ламинарни   

Талпжник - радијални   

Сепаратпр масти и уља x 

Флптатпр   

Пещшани филтер   

Хемијскп пречишћаваое 

Уређај за  неутрализацију x 

Уређај за  детпксикацију   

Јпнска измена   

Хлприсаое   

Озпнизација   

Биплпшкп пречишћаваое 

Лагуна   

Аераципни базен   

Бип-филтер   

Бип-диск   

Нитрификација   

Денитрификација   

Ферментација  муља   

Уређаји за измену тпплпте 

Прирпдна измена тпплпте -базени, лагуне   

Расхладни тпрао - прирпдна циркулација  ваздуха   

Расхладни тпрао - присилна циркулација  ваздуха   

Затвпрени расхладни уређаји   
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АНАЛИЗА ПТПАДНЕ ВПДЕ 

       

ППДАЦИ П БИЛАНСУ ЕМИСИЈА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА 

Назив загађујуће материје CAS брпј 

Средоа 
гпдищоа 

измерена вред. 
заг. материје у 

птпаднпј впди 

Емитпване кплишине 1. 

Нашин 

пдређи-
ваоа 3. 

Метпда 

пдређи-
ваоа 

При 
редпвнпм 

раду 

ппстрпјеоа 

У 
акцидентнпј 

ситуацији 

mg/l kg/god 2 kg/god 2 

Amoni jum jon (Nh3) 7664-41-7 < 0.05  < 1.5    1   

Ni triti  (NO2)  
14797-65-
0 0,72 21,5   1 

EPA 
300.1 

Nitrati  (NO3)  
84145-82-
4 3,3 990   1 

EPA 
300.2 

Hloridi (Cl )  

16887-00-

6 35,2 1056   1 

EPA 

300.3 

Sulfati (S04) 

18785-72-

3 27,1 813   1 

EPA 

300.4 

Suspendovane materi je   77,5 2325   1 

SMEWW 
19th 
W2540d 

Masti i  ul ja    12 360   1 

SMEWW 
19th 
W2520d 

Ukupni  azot   4,7 141   1 

SRNS EN 

12260 : 
200 

Ukupni  fosfor    < 0.1  < 3    1 

EPA 
200.7 
REV 5 

Deterdženti anjonski         1   

 

               Пбразац 5.  

УПРАВЉАОЕ ПТПАДПМ 

                   

ВРСТЕ И КЛАСИФИКАЦИЈА ПРПИЗВЕДЕНПГ ПТПАДА 

Местп настанка птпада  d.o.o. Terra production  ,  separator ul ja   

Врста птпада Otpadni mul j 

Опис птпада Mul j od čišdenja separatora mul ja  

Категприја  птпада - Q листа  2. Q 5     

Индексни брпј птпада из Каталпга  птпада  2. 1 9 0 2 0 5   

Карактер птпада 3. 

Инертан   

  

Неппасан   

Опасан x 

Извещтај п 
испитиваоу птпада 

Брпј: 10-362/11 -A                 

Датум издаваоа: 19.09.2011                 

Ознака ппасне карактеристике птпада 2.  Н 1 5 / Н     / Н       

Категприја  ппаснпг птпада према ппреклу и саставу 2. Y 6   / Y     / Y       
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Физишкп стаое                 
птпада 3. 

Чврста  материја  – прах   

  

Чврста  материја - кпмади   

Вискпзна паста   

Тешна материја   

Талпг   

                   

КПЛИЧИНЕ ПТПАДА 4. 

Кплишина прпизведенпг птпада у извещтајнпј гпдини (t) / 

  

Стаое привременпг складищта на дан 

1. јануар 0,5 

31. децембар 0,1 

Нашин пдређиваоа кплишина птпада 
5.
 1 

 

ВРСТЕ И КЛАСИФИКАЦИЈА ПРПИЗВЕДЕНПГ ПТПАДА 

Местп настанка птпада  d.o.o. Terra production, svi  delovi  fabrike  

Врста птпада Mešani komunalni  otpad 

Категприја  птпада - Q листа  2. Q 14     

Индексни брпј птпада из Каталпга  птпада 2. 2 0 0 3 0 1   

Карактер птпада 
3.
 

Инертан   

  

Неппасан x 

Опасан   

Физишкп стаое                 
птпада 3. 

Чврста  материја  – прах   

  

Чврста  материја - кпмади x 

Вискпзна паста   

Тешна материја   

Талпг   

                   

КПЛИЧИНЕ ПТПАДА 4. 

Кплишина прпизведенпг птпада у извещтајнпј гпдини (t) 5,4 

  

Стаое привременпг складищта на дан 

1. јануар 0 

31. децембар 5,4 

Нашин пдређиваоа кплишина птпада 5. 1 

 

ВРСТЕ И КЛАСИФИКАЦИЈА ПРПИЗВЕДЕНПГ ПТПАДА 

Местп настанка птпада  d.o.o. Terra production, krug fabrike  

Врста птпада Otpad od uredjenja  kruga fabrike  

Опис птпада Otpad od uredjenja  kruga fabrike  

Назив птпада Otpad od uredjenja  kruga fabrike  

Категприја  птпада - Q листа  2. Q 1 4   

Индексни брпј птпада из Каталпга  птпада  2. 2 0 0 2 0 1   
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Карактер птпада 3. 

Инертан   

  

Неппасан x 

Опасан   

Извещтај п испитиваоу птпада 

Брпј:                   

Датум издаваоа:                   

Ознака ппасне карактеристике птпада 2.  Н     / Н     / Н       

Категприја  ппаснпг птпада према ппреклу и саставу 2. Y     / Y     / Y       

Физишкп стаое                 птпада 3. 

Чврста  материја  – прах   

  

Чврста  материја - кпмади x 

Вискпзна паста   

Тешна материја   

Талпг   

КПЛИЧИНЕ ПТПАДА 4. 

Кплишина прпизведенпг птпада у извещтајнпј гпдини (t) / 

  

Стаое привременпг складищта на дан 

1. јануар 0 

31. 
децембар 0 

Нашин пдређиваоа кплишина птпада 
5.
 1 

 

ВРСТЕ И КЛАСИФИКАЦИЈА ПРПИЗВЕДЕНПГ ПТПАДА 

Местп настанка птпада  d.o.o. Terra production, kancelari je i laboratorija 

Врста птпада alkalne baterije  

Опис птпада alkalne baterije  

Назив птпада alkalne baterije  

Категприја  птпада - Q листа  2. Q 6     

Индексни брпј птпада из Каталпга  птпада  2. 1 6 0 6 0 4   

Карактер птпада 3. 

Инертан   

  

Неппасан x 

Опасан   

Физишкп стаое                 
птпада 3. 

Чврста  материја  – прах   

  

Чврста  материја - кпмади x 

Вискпзна паста   

Тешна материја   

Талпг   

                   

КПЛИЧИНЕ ПТПАДА 4. 

Кплишина прпизведенпг птпада у извещтајнпј гпдини (t) 0,001 

  

Стаое привременпг складищта на дан 

1. јануар 0 

31. децембар 0,001 

Нашин пдређиваоа кплишина птпада 5. 1 
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ВРСТЕ И КЛАСИФИКАЦИЈА ПРПИЗВЕДЕНПГ ПТПАДА 

Местп настанка птпада  d.o.o. Terra production, na  svim mestima korišdenja š tampača  

Врста птпада istrošeni kertridži  štampača  

Опис птпада istrošeni kertridži  štampača  

Назив птпада istrošeni kertridži  štampača  

Категприја  птпада - Q листа  2. Q 1 4   

 

ВРСТЕ И КЛАСИФИКАЦИЈА ПРПИЗВЕДЕНПГ ПТПАДА 

Местп настанка птпада  d.o.o. Terra production, kancelari je i laboratorije  

Врста птпада Papir i karton 

Опис птпада Papir i karton 

Назив птпада Papir i karton 

Категприја  птпада - Q листа  2. Q 1 4   

Индексни брпј птпада из Каталпга  птпада  2. 2 0 0 1 0 1   

Карактер птпада 3. 

Инертан   

  

Неппасан x 

Опасан   

Физишкп стаое                 птпада 3. 

Чврста  материја  – прах   

  

Чврста  материја - кпмади x 

Вискпзна паста   

Тешна материја   

Талпг   

 

ВРСТЕ И КЛАСИФИКАЦИЈА ПРПИЗВЕДЕНПГ ПТПАДА 

Местп настанка птпада  d.o.o. Terra production, na  mestima pružanja  prve pomodi 

Опис птпада otpad nastao pružanjem prve pomodi (flasteri , zavoji) 

Категприја  птпада - Q листа  2. Q 1 6   

Индексни брпј птпада из Каталпга  птпада  2. 1 8 0 1 0 3   
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ВРСТЕ И КЛАСИФИКАЦИЈА ПРПИЗВЕДЕНПГ ПТПАДА 

Местп настанка птпада  d.o.o. Terra production, neproizvodni  delovi  fabrike  

Врста птпада fluorescentne cevi 

Категприја  птпада - Q листа  
2.
 Q 6     

Индексни брпј птпада из Каталпга  птпада  2. 2 0 0 1 2 1   

Карактер птпада 3. 

Инертан   

  

Неппасан   

Опасан x 

Извещтај п испитиваоу птпада 

Брпј:                   

Датум издаваоа:                   

Ознака ппасне карактеристике птпада 2.  Н     / Н     / Н       

Категприја  ппаснпг птпада према ппреклу и саставу 2. Y     / Y     / Y       

Физишкп стаое                 птпада 
3.
 

Чврста  материја  – прах   

  

Чврста  материја - кпмади x 

Вискпзна паста   

Тешна материја   

Талпг   

                   

КПЛИЧИНЕ ПТПАДА 4. 

Кплишина прпизведенпг птпада у извещтајнпј гпдини (t) 0,001 

  

Стаое привременпг складищта на дан 

1. јануар 0 

31. 
децембар 0,001 

Нашин пдређиваоа кплишина птпада 
5.
 1 

 

ВРСТЕ И КЛАСИФИКАЦИЈА ПРПИЗВЕДЕНПГ ПТПАДА 

Местп настанка птпада  d.o.o. Terra production, Magacin (vil juskari ) 

Врста птпада istrošeni akumulatori  

Категприја  птпада - Q листа  2. Q 6     

Индексни брпј птпада из Каталпга  птпада  2. 1 6 0 6 0 1   

Карактер птпада 3. 

Инертан   

  

Неппасан   

Опасан x 

 

ВРСТЕ И КЛАСИФИКАЦИЈА ПРПИЗВЕДЕНПГ ПТПАДА 

Местп настанка птпада  d.o.o. Terra production, pogon  

Врста птпада odbačena oprema  

Категприја  птпада - Q листа  2. Q 4     

Индексни брпј птпада из Каталпга  птпада  2. 1 6 0 2 1 4   

Карактер птпада 3. Инертан     
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Неппасан x 

Опасан   

 

ВРСТЕ И КЛАСИФИКАЦИЈА ПРПИЗВЕДЕНПГ ПТПАДА 

Местп настанка птпада  d.o.o. Terra production, proizvodnja 

Врста птпада karton i papir  

Опис птпада 

karton i papir  koji se koris te u pripremi si rupa, papirni džakovi  od šedera, 

papir od poklopaca, oštedene kartonske tacne,  papirna  i kartonska 
ambalaža i z laboratori je   

Категприја  птпада - Q листа  2. Q 1 4   

Индексни брпј птпада из Каталпга  птпада  2. 1 5 0 1 0 1   

Карактер птпада 3. 

Инертан   

  

Неппасан x 

Опасан   

Извещтај п испитиваоу птпада 

Брпј:                   

Датум издаваоа:                   

Ознака ппасне карактеристике птпада 2.  Н     / Н     / Н       

Категприја  ппаснпг птпада према ппреклу и саставу 2. Y     / Y     / Y       

Физишкп стаое                 птпада  

Чврста  материја  – прах   

  

Чврста  материја - кпмади x 

Вискпзна паста   

Тешна материја   

Талпг   

      

      

      

                   

КПЛИЧИНЕ ПТПАДА 
4.
 

Кплишина прпизведенпг птпада у извещтајнпј гпдини (t) 5,48 

  

Стаое привременпг складищта на дан 

1. јануар 0 

31. 
децембар 5,48 

Нашин пдређиваоа кплишина птпада 5. 1 
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Отпад 

предат на 
третман 
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-
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D
 п
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ак

а
 Кпли

-
шина 

D
 п

зн
ак

а
 Кпли

-
шина 

R
 п

зн
ак

а 

(t) (t) (t) 

22.02.201
1 

Pima 

doo - 
Čača

k   
kamio

n  

Pima 

doo - 
Čača

k 

19-00-
00589/201

0-02 0,26   

Pima 

doo - 
Čača

k 

19-00-
00589/201

0-02 0,26       



Лпкални регистар извпра загађиваоа ппщтине Инђија – 2011. извещтајна гпдина 
 

65 

15.04.201
1 

Pima 
doo - 
Čača

k   
kamio

n  

Pima 
doo - 
Čača

k 

19-00-
00589/201

0-03 1,3   

Pima 
doo - 
Čača

k 

19-00-
00589/201

0-03 1,3       

19.04.201
1 

Pima 

doo - 
Čača

k   
kamio

n  

Pima 

doo - 
Čača

k 

19-00-
00589/201

0-04 0,67   

Pima 

doo - 
Čača

k 

19-00-
00589/201

0-04 0,67       

29.09.201
1 

Pima 
doo - 

Čača
k   

kamio
n  

Pima 
doo - 

Čača
k 

19-00-

00589/201
0-05 0,9   

Pima 
doo - 

Čača
k 

19-00-

00589/201
0-05 0,9       

10.10.201

1 

Pima 

doo - 
Čača

k   

kamio

n  

Pima 

doo - 
Čača

k 

19-00-
00589/201

0-06 1,25   

Pima 

doo - 
Čača

k 

19-00-
00589/201

0-06 1,25       

16.11.201
1 

Pima 
doo - 
Čača

k   
kamio

n  

Pima 
doo - 
Čača

k 

19-00-
00589/201

0-07 1,1   

Pima 
doo - 
Čača

k 

19-00-
00589/201

0-07 1,1       

 

ВРСТЕ И КЛАСИФИКАЦИЈА ПРПИЗВЕДЕНПГ ПТПАДА 

Местп настанка птпада  d.o.o. Terra production, proizvodnja 

Врста птпада Otpadna ul ja 

Назив птпада Ul ja  za podmazivanje 

Категприја  птпада - Q листа  2. Q 5     

Индексни брпј птпада из Каталпга  птпада  2. 1 3 0 1 1 1   

Карактер птпада 
3.
 

Инертан   

  

Неппасан   

Опасан x 

Извещтај п испитиваоу птпада 

Брпј:                   

Датум издаваоа:                   

Ознака ппасне карактеристике птпада 2.  Н     / Н     / Н       

Категприја  ппаснпг птпада према ппреклу и саставу 2. Y     / Y     / Y       

Физишкп стаое                 птпада 3. 

Чврста  материја  – прах   

  

Чврста  материја - кпмади   

Вискпзна паста   

Тешна материја x 

Талпг   

                   

КПЛИЧИНЕ ПТПАДА 
4.
 

Кплишина прпизведенпг птпада у извещтајнпј гпдини (t) 0,02 

  

Стаое привременпг складищта на дан 

1. јануар 0,02 

31. 
децембар 0,04 

Нашин пдређиваоа кплишина птпада 5. 1 
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ВРСТЕ И КЛАСИФИКАЦИЈА ПРПИЗВЕДЕНПГ ПТПАДА 

Местп настанка птпада  d.o.o. Terra production, proizvodnja 

Гепграфске кппрдинате лпкације птпада 1. 

N 45.056100 o 
 
 

E 20.106190 o   

Врста птпада Zauljene krpe  

Категприја  птпада - Q листа  2. Q 5     

Индексни брпј птпада из Каталпга  птпада  2. 1 5 0 2 0 2   

 

ВРСТЕ И КЛАСИФИКАЦИЈА ПРПИЗВЕДЕНПГ ПТПАДА 

Местп настанка птпада  d.o.o. Terra production, cela fabrika 

Гепграфске кппрдинате лпкације  птпада 
1.
 

N 45.056100 o   

E 20.106190 o   

Врста птпада sitni metalni delovi 

Категприја  птпада - Q листа  2. Q 4     

Индексни брпј птпада из Каталпга  птпада  2. 2 0 0 1 4 0   

 

ВРСТЕ И КЛАСИФИКАЦИЈА ПРПИЗВЕДЕНПГ ПТПАДА 

Местп настанка птпада  d.o.o. Terra production, cela fabrika 

Гепграфске кппрдинате 
лпкације птпада 1. 

N 45.056100 o   

E 20.106190 o   

Врста птпада električna i elektronska oprema  

 

ВРСТЕ И КЛАСИФИКАЦИЈА ПРПИЗВЕДЕНПГ ПТПАДА 

Местп настанка птпада  d.o.o. Terra production, proizvodnja, magacin  

Гепграфске кппрдинате лпкације птпада 1. 

N 45.056100 o   

E 20.106190 o   

Врста птпада folija   

Опис птпада Polietlienska skartna TS i  s treč folija , folija  od ambalaže i si rovina  

Категприја  птпада - Q листа  
2.
 Q 1 4   

Индексни брпј птпада из Каталпга  птпада
 2.

 1 5 0 1 0 2   

Карактер птпада 3. 

Инертан   

  

Неппасан x 

Опасан   
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Извещтај п испитиваоу птпада 

Брпј:                   

Датум издаваоа:                   

Ознака ппасне карактеристике птпада 2.  Н     / Н     / Н       

Категприја  ппаснпг птпада према ппреклу и саставу 2. Y     / Y     / Y       

Физишкп стаое                 птпада 
3.
 

Чврста  материја  – прах   

  

Чврста  материја - кпмади x 

Вискпзна паста   

Тешна материја   

Талпг   

                   

КПЛИЧИНЕ ПТПАДА 4. 

Кплишина прпизведенпг птпада у извещтајнпј гпдини (t) 2,13 

  

Стаое привременпг складищта на дан 

1. јануар 0 

31. 
децембар 2,13 

Нашин пдређиваоа кплишина птпада 5. 1 
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 Кпл
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D
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зн
ак

а
 Кпл
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R
 п

зн
ак
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(t) (t) (t) 

  

22.02.20

11 

Pima 

doo 
- 

Čača

k   

kamio

n  

Pima 

doo 
- 

Čača

k 

19-00-
00589/201

0-02 0,25   

Pima 

doo 
- 

Čača

k 

19-00-
00589/201

0-02 0,25       

  

19.04.20

11 

Pima 

doo 
- 

Čača

k   

kamio

n  

Pima 

doo 
- 

Čača

k 

19-00-
00589/201

0-04 0,45   

Pima 

doo 
- 

Čača

k 

19-00-
00589/201

0-04 0,45       

  

29.09.20

11 

Pima 

doo 
- 

Čača

k   

kamio

n  

Pima 

doo 
- 

Čača

k 

19-00-
00589/201

0-05 0,5   

Pima 

doo 
- 

Čača

k 

19-00-
00589/201

0-05 0,5       

  

10.10.20

11 

Pima 
doo 

- 
Čača

k   

kamio

n  

Pima 
doo 

- 
Čača

k 

19-00-
00589/201

0-06 0,38   

Pima 
doo 

- 
Čača

k 

19-00-
00589/201

0-06 0,38       

  
16.11.20

11 

Pima 
doo 

- 
Čača

k   
kamio

n  

Pima 
doo 

- 
Čača

k 

19-00-
00589/201

0-07 0,55   

Pima 
doo 

- 
Čača

k 

19-00-
00589/201

0-07 0,55       
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ВРСТЕ И КЛАСИФИКАЦИЈА ПРПИЗВЕДЕНПГ ПТПАДА 

Местп настанка птпада  
Proizvodnja(CIP, tretman vode, zone punjača  i pastera , hemikalije za  
kotlarnicu) 

Врста птпада Plastični kontejneri   

Опис птпада Plastični kontejneri   od hemikalija 

Категприја  птпада - Q листа  2. Q 1 6   

Индексни брпј птпада из Каталпга  птпада  2. 1 5 0 1 0 2   

Карактер птпада 3. 

Инертан   

  

Неппасан   

Опасан   

Извещтај п испитиваоу птпада 

Брпј: 10-362/11-b                 

Датум издаваоа: 19.9.2011                 

Ознака ппасне карактеристике птпада 
2.

  Н     / Н     / Н       

Категприја  ппаснпг птпада према ппреклу и саставу 2. Y     / Y     / Y       

Физишкп стаое                 птпада 3. 

Чврста  материја  – прах   

  

Чврста  материја - кпмади x 

Вискпзна паста   

Тешна материја x 

Талпг   

                   

КПЛИЧИНЕ ПТПАДА 4. 

Кплишина прпизведенпг птпада у извещтајнпј гпдини (t) 0,322 

  

Стаое привременпг складищта на дан 

1. јануар 0 

31. 
децембар 0,322 

Нашин пдређиваоа кплишина птпада 
5.
 1 

 

Д
ат

ум
 п

ре
д

ај
е 

пт
па

да
 

пр
ев

пз
ни

ку
 

Трансппрт птпада  Складиштеое птпада Пдлагаое / Третман птпада 

Н
аз

и
в 

пр
ев

пз
ни

ка
 п

тп
ад

а 
Бр

пј
 д

пз
вп

ле
 з

а 
пр

ев
пз

 
пп

ас
ни

х 
м

ат
ер

и
ја

 

Ти
п 

пр
ев

пз
нп

г 
ср

ед
ст

ва
 

Н
аз

и
в 

пп
ст

рп
је

о
а

 з
а 

ск
ла

д
ищ

те
о

е 
пт

па
да

 

Бр
пј

 д
пз

вп
ле

 Отпад предат 

на  складищ-
теое 

Н
аз

и
в 

пп
ст

рп
је

о
а 

за
 

пд
ла

га
о

е 
/ 

тр
ет

м
ан

 п
тп

ад
а 

Бр
пј

 д
пз

вп
ле

 Отпад 

предат на 
пдлагаое 

Отпад 
предат 

на  
третман 

Кпл
и-

шина D
 п

зн
ак

а
 

Кпл
и-

шина D
 п

зн
ак

а
 Кпл

и-
шин

а R
 п

зн
ак

а 

(t) (t) (t) 

22.02.
2011 

Pima 
doo - 
Čačak   

kami
on  

Pima 
doo - 
Čačak 

19-00-
00589/2
010-02 

0,00
2   

Pim

a 
doo 

- 
Čač
ak 

19-00-
00589/2
010-02 

0,00
2       

19.04.
2011 

Pima 

doo - 
Čačak   

kami
on  

Pima 

doo - 
Čačak 

19-00-

00589/2
010-04 0,05   

Pim
a 

doo 
- 

19-00-

00589/2
010-04 0,05       
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Čač
ak 

29.09.
2011 

Pima 
doo - 
Čačak   

kami
on  

Pima 
doo - 
Čačak 

19-00-
00589/2
010-05 

0,01
5   

Pim
a 

doo 
- 

Čač
ak 

19-00-
00589/2
010-05 

0,01
5       

10.10.
2011 

Pima 
doo - 
Čačak   

kami
on  

Pima 
doo - 
Čačak 

19-00-
00589/2
010-06 0,18   

Pim

a 
doo 

- 
Čač
ak 

19-00-
00589/2
010-06 0,18       

  

16.11.

2011 

Pima 
doo - 

Čačak   

kami

on  

Pima 
doo - 

Čačak 

19-00-
00589/
2010-

07 0,075   

Pim
a 

doo 
- 

Čač

ak 

19-00-
00589/
2010-

07 0,075     

 

ВРСТЕ И КЛАСИФИКАЦИЈА ПРПИЗВЕДЕНПГ ПТПАДА 

Местп настанка птпада  d.o.o. Terra production, proizvodnja (sirupana) 

Врста птпада Plastični kontejneri   

Опис птпада Plastični kontejneri   od komponenti za proizvode 

Категприја  птпада - Q листа  2. Q 1 4   

Индексни брпј птпада из Каталпга  птпада  2. 1 5 0 1 0 2   

 

ВРСТЕ И КЛАСИФИКАЦИЈА ПРПИЗВЕДЕНПГ ПТПАДА 

Местп настанка птпада  
d.o.o. Terra production, proizvodnja (na  depelatizeru, punjaču, nakon 
kontrolora nivoa), magacin (oštedene limenke nakon manipulacije) 

Врста птпада Aluminijumske i  čelične limenke i poklopci 

Категприја  птпада - Q листа  2. Q 1 4   

Индексни брпј птпада из Каталпга  птпада  2. 1 5 0 1 0 4   

Карактер птпада 3. 

Инертан   

  

Неппасан x 

Опасан   

Физишкп стаое                 птпада 
3.
 

Чврста  материја  – прах   

  

Чврста  материја - кпмади x 

Вискпзна паста   

Тешна материја   

Талпг   
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КПЛИЧИНЕ ПТПАДА 4. 

Кплишина прпизведенпг птпада у извещтајнпј гпдини (t) 1,42 

  

Стаое привременпг складищта на дан 

1. јануар 0 

31. 
децембар 1,42 

Нашин пдређиваоа кплишина птпада 5. 1 

 

 

Д
ат

ум
 п

ре
д

ај
е 

пт
па

да
 

пр
ев

пз
ни

ку
 

Трансппрт птпада  Складиштеое птпада Пдлагаое / Третман птпада 

Н
аз

и
в 

пр
ев

пз
ни

ка
 п
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а 
Бр

пј
 д

пз
вп

ле
 з

а 
пр

ев
пз

 
пп
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х 
м
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ер

и
ја

 

Ти
п 

пр
ев

пз
нп

г 
ср

ед
ст

ва
 

Н
аз

и
в 

пп
ст

рп
је

о
а 

за
 

ск
ла

д
ищ

те
о

е 
пт

па
да

 

Бр
пј

 д
пз

вп
ле

 

Отпад 
предат на 

складищ-
теое 

Н
аз

и
в 

пп
ст

рп
је

о
а 

за
 

пд
л

аг
ао

е 
/ 

тр
ет

м
ан

 
пт

па
д

а 

Бр
пј

 д
пз

вп
ле

 

Отпад 

предат на 
пдлагаое 

Отпад 

предат на 
третман 

Кпли
-

шина 

D
 п

зн
ак

а
 Кпли

-
шина 

D
 п

зн
ак

а
 Кпли

-
шина 

R
 п

зн
ак

а 

(t) (t) (t) 

22.02.201
1 

Pima 
doo - 

Čača
k   

kamio
n  

Pima 
doo - 

Čača
k 

19-00-

00589/201
0-02 0,22   

Pima 
doo - 

Čača
k 

19-00-

00589/201
0-02 0,22       

19.04.201

1 

Pima 
doo - 
Čača

k   

kamio

n  

Pima 
doo - 
Čača

k 

19-00-
00589/201

0-04 0,94   

Pima 
doo - 
Čača

k 

19-00-
00589/201

0-04 0,94       

10.10.201
1 

Pima 
doo - 
Čača

k   
kamio

n  

Pima 
doo - 
Čača

k 

19-00-
00589/201

0-06 0,06   

Pima 
doo - 
Čača

k 

19-00-
00589/201

0-06 0,06       

16.11.201
1 

Pima 
doo - 
Čača

k   
kamio

n  

Pima 
doo - 
Čača

k 

19-00-
00589/201

0-07 0,2   

Pima 
doo - 
Čača

k 

19-00-
00589/201

0-07 0,2       

 

ВРСТЕ И КЛАСИФИКАЦИЈА ПРПИЗВЕДЕНПГ ПТПАДА 

Местп настанка птпада  d.o.o. Terra production, magacin 

Врста птпада drvo 

Опис птпада drvo, oštedene pelete 

Категприја  птпада - Q листа  2. Q 1 4   

Индексни брпј птпада из Каталпга  птпада  2. 1 5 0 1 0 3   
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ВРСТЕ И КЛАСИФИКАЦИЈА ПРПИЗВЕДЕНПГ ПТПАДА 

Местп настанка птпада  d.o.o. Terra production, proizvodnja (sirupana) 

Врста птпада dzambo dzakovi  

Опис птпада polietilenski  i polipropilenski  dzakovi 

Категприја  птпада - Q листа  2. Q 1 4   

Индексни брпј птпада из Каталпга  птпада  2. 1 5 0 1 0 3   

Карактер птпада 3. 

Инертан   

  

Неппасан x 

Опасан   

Физишкп стаое                 птпада 
3.
 

Чврста  материја  – прах   

  

Чврста  материја - кпмади x 

Вискпзна паста   

Тешна материја   

Талпг   

  

КПЛИЧИНЕ ПТПАДА 4. 

Кплишина прпизведенпг птпада у извещтајнпј гпдини (t) 0,18 

  

Стаое привременпг складищта на дан 

1. јануар 0 

31. 
децембар 0,18 

Нашин пдређиваоа кплишина птпада 5. 1 

 

ВРСТЕ И КЛАСИФИКАЦИЈА ПРПИЗВЕДЕНПГ ПТПАДА 

Местп настанка птпада  d.o.o. Terra production, proizvodnja (koder) 

Врста птпада Is trošeni  aktivni  ugalj 

Категприја  птпада - Q листа  2. Q 1 4   

Индексни брпј птпада из Каталпга  птпада  2. 1 9 0 9 0 4   

 

ВРСТЕ И КЛАСИФИКАЦИЈА ПРПИЗВЕДЕНПГ ПТПАДА 

Местп настанка птпада  
d.o.o. Terra production, filter vrede na sistemu RO i  fil ter 
vrede na polšeru 

Врста птпада Is trošeni  fil teri   

Категприја  птпада - Q листа  
2.
 Q 1 4   

Индексни брпј птпада из Каталпга  птпада  2. 1 5 0 2 0 3   
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ВРСТЕ И КЛАСИФИКАЦИЈА ПРПИЗВЕДЕНПГ ПТПАДА 

Местп настанка птпада  d.o.o. Terra production,dehlorinaci ja vode  

Гепграфске кппрдинате лпкације 
птпада 1. 

N 45.056100 o 
 
 

E 20.106190 o   

Врста птпада Otpadni mul jevi   

Опис птпада Otpadni mul jevi  od mastila 

Категприја  птпада - Q листа  2. Q 4     

Индексни брпј птпада из Каталпга  птпада  2. 0 8 0 3 1 4   

Карактер птпада 3. 

Инертан   

  

Неппасан   

Опасан x 

Физишкп стаое                 птпада 
3.
 

Чврста  материја  – прах   

  

Чврста  материја - кпмади   

Вискпзна паста   

Тешна материја x 

Талпг   
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11. Хенкел 

ППДАЦИ П ПРЕДУЗЕЋУ 

Ппрески идентификаципни брпј (ПИБ) 100472093 

Матишни брпј предузећа 7102160 

Пун назив предузећа  Хенкел д.п.п  Бепград 

Адреса 

Местп Бепград 

Шифра места 791016 

Ппщтански брпј 11000 

Улица и брпј Булевар Ослпбпђеоа  383 

Телефпн  + 381 11 2072 200 

Телефакс  + 381 11 2072 298  

E mail info@rs.henkel.com 

Опщтина Впждпвац 

Шифра ппщтине 70106 

Шифра претежне делатнпсти 2361 

ППДАЦИ П ПДГПВПРНПМ ЛИЦУ 

Име и презиме Vladimir Martinenko 

Функција Rukovodilac proizvodnje 

Телефпн 022 520 120 

                 

ППДАЦИ П ЛИЦУ ПДГПВПРНПМ ЗА САРАДОУ СА АГЕНЦИЈПМ 

Име и презиме Dušan Babid 

Функција Inženjer za upravl janje otpadom 

Телефпн 022520140 

E mail dusan.babic@henkel.com 

                 

ППДАЦИ П ППСТРПЈЕОУ КПЈЕ ЈЕ ИЗВПР ЗАГАЂИВАОА 

Назив ппстрпјеоа Pogon za  proizvodnju akrilnih maltera  I  boja 

Адреса 

Местп Inđi ja 

Шифра места 80179 

Ппщтански брпј 22320 

Улица и брпј   

Телефпн 022 520 120 

Телефакс   

E mail   

Опщтина Inđi ja 

Шифра ппщтине 80179 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИСПУСТА У ВАЗДУХ, ВПДЕ И ТЛП И ПРПИЗВПДОЕ ПТПАДА У ППСТРПЈЕОУ 

Укупан брпј испуста  у ваздух 1 

Укупан брпј испуста  у впде 1 

Укупан брпј испуста  на/у тлп 0 

Укупан брпј врста птпада 6 

   

ППДАЦИ П РЕЖИМУ РАДА У ППСТРПЈЕОУ АКРИЛНИ МАЛТЕРИ И БПЈЕ 

Режим рада 

Кпнтинуалан   

Семи кпнтинуалан x 

Сезпнски   

mailto:info@rs.henkel.com
mailto:dusan.babic@henkel.com
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Ппшетак сезпне (месец)   

Крај сезпне (месец)   

Брпј смена дневнп 

Једна   

Две x 

Три   

Брпј радних дана 

недељнп 5 

гпдищое   

сезпнски   

  

ППДАЦИ П ЗАППСЛЕНИМА У ППСТРПЈЕОУ АКРИЛНИ МАЛТЕРИ И БПЈЕ 

Укупан брпј заппслених у ппстрпјеоу 
Сталнп 9 

Ппвременп 9 

Брпј заппслених пп сменама 

Прва смена 12 

Друга  смена 6 

Трећа смена   

 

ППДАЦИ П ПРПИЗВПДИМА ИЗ ППСТРПЈЕОА              Pogon za proizvodnju akrilnih maltera I boja 

Прпизвпд бр. 1.  

Шифра прпизвпда   

Назив прпизвпда Ceresit CT 60 

Опис  akrilni  fasadni  malter zagladjene s trukture 

Јединица мере tona (t) 

Гпдищоа прпизвпдоа 1250,0 t 

Инсталисани капацитет 3000,0 t 

Прпсешнп ангажпвани капацитет 40% 

Нашин лагерпваоа kante od 18 l  na  paleti/regalno skladistenje 

Максимални капацитет лагера 130 t 

Прпсешна кплишина на лагеру 50 t 

  

Прпизвпд бр. 2.  

Шифра прпизвпда   

Назив прпизвпда Ceresit CT 64 

Опис  akrilni  fasadni  malter zaribane s trukture 

Јединица мере tona (t) 

Гпдищоа прпизвпдоа 734,0 t 

Инсталисани капацитет 3000,0 t 

Прпсешнп ангажпвани капацитет 25% 

Нашин лагерпваоа kante od 18 l  na  paleti/regalno skladistenje 

Максимални капацитет лагера 80 t 

Прпсешна кплишина на лагеру 40 t 

  

Прпизвпд бр. 3.  

Шифра  прпизвпда   

Назив прпизвпда Ceresit CT 44 

Опис  vodorazrediva fasadna boja 

Јединица мере tona (t) 

Гпдищоа прпизвпдоа 54 t 

Инсталисани капацитет 1.800 t 

Прпсешнп ангажпвани капацитет 3% 

Нашин лагерпваоа kante od 18 l  na  paleti/regalno skladistenje 

Максимални капацитет лагера 30 t 

Прпсешна кплишина на лагеру 10 t 
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Прпизвпд бр. 4.  

Шифра прпизвпда   

Назив прпизвпда Ceresit CT 16 

Опис  osnovni  fasadni premaz 

Јединица мере tona (t) 

Гпдищоа прпизвпдоа 190,0 t 

Инсталисани капацитет 1.800,0 t 

Прпсешнп ангажпвани капацитет 11% 

Нашин лагерпваоа kante od 10 l  na  paleti/regalno skladistenje 

Максимални капацитет лагера 50 t 

Прпсешна кплишина на лагеру 20 t 

  

Прпизвпд бр. 5.  

Шифра прпизвпда   

Назив прпизвпда Ceresit CT 17 

Опис  univerzalni gradjevinski  pra jmer 

Јединица мере tona (t) 

Гпдищоа прпизвпдоа 61,0 t 

Инсталисани капацитет 1.800,0 t 

Прпсешнп ангажпвани капацитет 4% 

Нашин лагерпваоа kante od 10 l  na  paleti/regalno skladistenje 

Максимални капацитет лагера 100 t 

Прпсешна кплишина на лагеру 50 t 

 

ППДАЦИ П СИРПВИНАМА У ППСТРПЈЕОУ                       Pogon za proizvodnju akrilnih maltera I boja 

Сирпвина бр. 1.  

Хемијски назив (пп IUPAC-u) CaCO3 /kalci jum karbonat razlici te finoce mliva 

Тргпвашкп име MAT150,MAT20, Topkal 30, Granulati 0,0-2,0 mm 

Агрегатнп стаое при лагерпваоу cvrs to 

Јединица мере tona (t) 

Пптрпщоа на дан 5,0 t 

Нашин лагерпваоа dzakovi na paleti 

Максимални капацитет лагера 50, t 

Прпсешна кплишина на лагеру 30 t 

  

Сирпвина бр. 2.  

Хемијски назив (пп IUPAC-u) disperzi ja poliakrilata u vodi 

Тргпвашкп име Acronal 290 D, Acronal S 790 

Агрегатнп стаое при лагерпваоу tecno 

Јединица мере tona (t) 

Пптрпщоа на дан 0,6 t 

Нашин лагерпваоа kontejneri  od 1000 l 

Максимални капацитет лагера 25 t 

Прпсешна кплишина на лагеру 10 t 

  

Сирпвина бр. 3.  

Хемијски назив (пп IUPAC-u) smesa alifatskih ugl jovodonika 

Тргпвашкп име Exxol  D 60 

Агрегатнп стаое при лагерпваоу tecno 

Јединица мере Tona (t) 

Пптрпщоа на дан 0,02 t 
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Нашин лагерпваоа metalna burad od 200 l 

Максимални капацитет лагера 6,0 t 

Прпсешна кплишина на лагеру 2,0 t 

 

ППДАЦИ П ППСТРПЈЕОУ КПЈЕ ЈЕ ИЗВПР ЗАГАЂИВАОА 

Назив ппстрпјеоа Pogon gradjevinskih lepkova 

Адреса 

Местп Inđi ja 

Шифра места 80179 

Ппщтански брпј 22000 

Улица и брпј   

Телефпн 022 520 120 

Телефакс   

E mail   

Опщтина Inđi ja 

Шифра ппщтине 80179 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИСПУСТА У ВАЗДУХ, ВПДЕ И ТЛП И ПРПИЗВПДОЕ ПТПАДА У ППСТРПЈЕОУ   

Укупан брпј испуста  у ваздух 3   

Укупан брпј испуста  у впде 0   

Укупан брпј испуста  на/у тлп 0   

Укупан брпј врста птпада 6   

     

ППДАЦИ П РЕЖИМУ РАДА У ППСТРПЈЕОУ ГРАЂЕВИНСКИ ЛЕПКПВИ   

Режим рада 

Кпнтинуалан     

Семи кпнтинуалан x   

Сезпнски     

Ппшетак сезпне (месец)     

Крај сезпне (месец)     

Брпј смена дневнп 

Једна     

Две x   

Три     

Брпј радних да на 

недељнп 5   

гпдищое     

сезпнски     

    

ППДАЦИ П ЗАППСЛЕНИМА У ППСТРПЈЕОУ ГРАЂЕВИНСКИ ЛЕПКПВИ   

Укупан брпј заппслених у ппстрпјеоу 
Сталнп 33   

Ппвременп 20   

Брпј заппслених пп сменама 

Прва смена 36   

Друга  смена 17   

Трећа смена     

ППДАЦИ П КПРИШЋЕНИМ ГПРИВИМА У ППСТРПЈЕОУ ГРАЂЕВИНСКИ ЛЕПКПВИ 

Гпривп бр. 1.  

Назив гприва Pri rodni  gas 

Тип гприва gasovi to 

Јединица мере m3/h 

Пптрпщоа на дан 2119 m3 

Нашин лагерпваоа fabrika  je povezana  na  gradski gasovod 

Максимални капацитет лагера   

Прпсешна кплишина на лагеру   
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ППДАЦИ П ПРПИЗВПДИМА ИЗ ППСТРПЈЕОА              Pogon za proizvodnju gradjevinskih lepkova 

Прпизвпд бр. 1.  

Шифра прпизвпда   

Назив прпизвпда Ceresit CM 11 

Опис  Lepilo za keramicke plocice 

Јединица мере tona (t) 

Гпдищоа прпизвпдоа 32.000,0 t 

Инсталисани капацитет 100.000,0 t 

Прпсешнп ангажпвани капацитет 30% 

Нашин лагерпваоа Dzakovi  na paleti 

Максимални капацитет лагера 1000 t 

Прпсешна кплишина на лагеру 500 t 

  

Прпизвпд бр. 2.  

Шифра прпизвпда   

Назив прпизвпда Ceresit CM 9 

Опис  Lepilo za keramicke plocice 

Јединица мере tona (t) 

Гпдищоа прпизвпдоа 25.000,0 t 

Инсталисани капацитет 100.000,0 t 

Прпсешнп ангажпвани капацитет 25% 

Нашин лагерпваоа Dzakovi  na paleti 

Максимални капацитет лагера 600 t 

Прпсешна кплишина на лагеру 500 t 

  

Прпизвпд бр. 3.  

Шифра прпизвпда   

Назив прпизвпда Ceresit CM 16 

Опис  Lepilo za keramicke plocice 

Јединица мере tona (t) 

Гпдищоа прпизвпдоа 17.000,0 t 

Инсталисани капацитет 100.000,0 t 

Прпсешнп ангажпвани капацитет 20% 

Нашин лагерпваоа Dzakovi  na paleti 

Максимални капацитет лагера 200 t 

Прпсешна кплишина на лагеру 100 t 

  

Прпизвпд бр. 4.  

Шифра прпизвпда   

Назив прпизвпда Ceresit CT 83, Ceresi t CT85 

Опис  lepilo za  s tiropor 

Јединица мере tona (t) 

Гпдищоа прпизвпдоа 18.000,0 t 

Инсталисани капацитет 100.000,0 t 

Прпсешнп ангажпвани капацитет 20% 

Нашин лагерпваоа Dzakovi  na paleti 

Максимални капацитет лагера 200 t 

Прпсешна кплишина на лагеру 100 t 

  

Прпизвпд бр. 5.  

Шифра прпизвпда   

Назив прпизвпда Ceresit CT 127 

Опис  masa za   gletovanje 

Јединица мере tona (t) 

Гпдищоа прпизвпдоа 1.600,0 t 
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Инсталисани капацитет 100.000,0 t 

Прпсешнп ангажпвани капацитет 2% 

Нашин лагерпваоа Dzakovi  na paleti 

Максимални капацитет лагера 100 t 

Прпсешна кплишина на лагеру 50 t 

  

Прпизвпд бр. 6.  

Шифра прпизвпда   

Назив прпизвпда Thomsit DA, Ceresit CN69 

Опис  samonivelisuce mase 

Јединица мере tona (t) 

Гпдищоа прпизвпдоа 792 t 

Инсталисани капацитет 100.000,0 t 

Прпсешнп ангажпвани капацитет 1% 

Нашин лагерпваоа Dzakovi  na paleti 

Максимални капацитет лагера 100 t 

Прпсешна кплишина на лагеру 50 t 

 

Сирпвина бр. 1.  

Хемијски назив (пп IUPAC-u) Si02/silici jum dioksid 

Тргпвашкп име recni pesak 0,0-1,0 mm Stari Banovci 

Агрегатнп стаое при лагерпваоу cvrs to 

Јединица мере tona (t) 

Пптрпщоа на дан 230,0 t 

Нашин лагерпваоа skladiste na  otvorenom  

Максимални капацитет лагера 500,0 t 

Прпсешна кплишина на лагеру 400,0 t 

  

Сирпвина бр. 2.  

Хемијски назив (пп IUPAC-u)   

Тргпвашкп име Portland cement CEM I 42,5 R, Lafarge 

Агрегатнп стаое при лагерпваоу cvrs to 

Јединица мере tona (t) 

Пптрпщоа на дан 130,0 t 

Нашин лагерпваоа silosi 

Максимални капацитет лагера 180 t 

Прпсешна кплишина на лагеру 130 t 

  

Сирпвина бр. 3.  

Хемијски назив (пп IUPAC-u) CaCO3 /kalci jum karbonat razlici te finoce mliva 

Тргпвашкп име MAT150,MAT20, Filler 0,25 mm 

Агрегатнп стаое при лагерпваоу cvrs to 

Јединица мере tona (t) 

Пптрпщоа на дан 30 t 

Нашин лагерпваоа silosi 

Максимални капацитет лагера 80, t 

Прпсешна кплишина на лагеру 40 t 

  

Сирпвина бр. 4. 

Хемијски назив (пп IUPAC-u) derivati  metilceluloze 

Тргпвашкп име MC 8328, MC 12250, MC 10123, MC 11003 

Агрегатнп стаое при лагерпваоу cvrs to 

Јединица мере tona (t) 

Пптрпщоа на дан 0,2 t 
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Нашин лагерпваоа vrece na paleti 

Максимални капацитет лагера 40,0 t 

Прпсешна кплишина на лагеру 30,0 t 

  

Сирпвина бр. 5.  

Хемијски назив (пп IUPAC-u) Kopolimeri  etilenacetata  I  vinilacetata 

Тргпвашкп име Vinapas 4023, Elotex FX 2320,  Fl 2212, ST 2400 

Агрегатнп стаое при лагерпваоу cvrs to 

Јединица мере tona (t) 

Пптрпщоа на дан 0,3 t 

Нашин лагерпваоа vrece na paleti 

Максимални капацитет лагера 40,0 t 

Прпсешна кплишина на лагеру 30,0 t 

 

          Пбразац 2.  

ЕМИСИЈЕ У ВАЗДУХ 

               

ППДАЦИ П ИЗВПРУ   

Брпј и назив извпра 
Брпј 1   

Назив Emiter sušare peska   

Врста извпра 
Енергетски x   

Индустријски     

Гепграфска дужина и щирина 
N 45°2'46.92"   

Е 20°6'14.81"   

Надмпрска висина (mnv) 103   

Инсталисана тпплптна снага  на  улазу (MWth) 2. 1,1   

Гпдищоа искприщћенпст капацитета  (%)     

Висина извпра (m) 17   

Унутращои прешник извпра на врху (m) 0,6   

Средоа гпдищоа температура излазних гаспва на мернпм 

месту (
o
C) 

95   

Средоа гпдищоа брзина излазних гаспва на мернпм месту 
(m/s) 

8   

Средои гпдищои излазни прптпк на мернпм месту ( m3N/h) 6500   

Режим рада извпра 
Кпнтинуалан x   

Дискпнтинуалан     

       

               

ППДАЦИ П РАДУ      

Брпј радних дана извпра гпдищое 250     

Брпј радних сати извпра на дан 14,4     

Укупни брпј радних сати гпдищое 3600     

Расппдела гпдищоих емисија пп  
сезпнама (%) 

Зима (Дец, Јан, Феб)       

Прплеће (Мар, Апр, Мај)       

Летп (Јун, Јул, Авг)       

Јесен (Сеп, Окт, Нпв)       
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ППДАЦИ П КПРИШЋЕНПМ ГПРИВУ 2 

Гпривп Гпривп 1 Гпривп 2 Гпривп 3 Гпривп 4 

Назив гприва  
Pri rodni -
zemni gas 

      

Укупна гпдищоа пптрпщоа (Nm3) 576908       

Дпоа тпплптна мпћ гприва (kЈ/kg)  30000       

Састав гприва (мас. %) 

CO2 0,80 - 1,80 %       

N 0,70 - 3,80 %       

butan (C4H10) 0,00 - 0,64%       

propan (C3H8) 0,48 - 2,77 %       

metan (CH4) 88,2 -92,5 %       

etan (C2H6) 4,02 - 7,31 %       

 

ППДАЦИ П ИЗВПРУ   

Брпј и назив извпра 
Брпј 1   

Назив Emiter sušare peska   

Врста извпра 
Енергетски x   

Индустријски     

Гепграфска дужина и щирина 
N 45°2'46.92"   

Е 20°6'14.81"   

Надмпрска висина (mnv) 103   

Инсталисана тпплптна снага  на  улазу (MWth) 2. 1,1   

Гпдищоа искприщћенпст капацитета  (%)     

Висина извпра (m) 17   

Унутращои прешник извпра на врху (m) 0,6   

Средоа гпдищоа температура излазних гаспва на мернпм 
месту (oC) 

95   

Средоа гпдищоа брзина излазних гаспва на мернпм месту 
(m/s) 

8   

Средои гпдищои излазни прптпк на мернпм месту ( m3N/h) 6500   

Режим рада извпра 
Кпнтинуалан x   

Дискпнтинуалан     

       

               

ППДАЦИ П РАДУ      

Брпј радних дана извпра гпдищое 250     

Брпј радних сати извпра на дан 14,4     

Укупни брпј радних сати гпдищое 3600     

               

ППДАЦИ П КПРИШЋЕНПМ ГПРИВУ 
2
 

Гпривп Гпривп 1 Гпривп 2 Гпривп 3 Гпривп 4 

Назив гприва  
Pri rodni -
zemni gas 

      

Укупна гпдищоа пптрпщоа (Nm3) 576908       

Дпоа тпплптна мпћ гприва (kЈ/kg)  30000       
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Састав гприва (мас. %) 

CO2 0,80 - 1,80 %       

N 0,70 - 3,80 %       

butan (C4H10) 0,00 - 0,64%       

propan (C3H8) 0,48 - 2,77 %       

metan (CH4) 88,2 -92,5 %       

etan (C2H6) 4,02 - 7,31 %       

 

ППДАЦИ П ИЗВПРУ   

Брпј и назив извпра 
Брпј 2   

Назив Emiter sušare peska- novo   

Врста извпра 
Енергетски x   

Индустријски     

Гепграфска дужина и щирина 
N 45°2'46.75"   

Е 20°6'15.23"   

Надмпрска висина (mnv) 103   

Инсталисана тпплптна снага  на  улазу (MWth) 2. 1   

Гпдищоа искприщћенпст капацитета  (%)     

Висина извпра (m) 17   

Унутращои прешник извпра на врху (m) 0,4   

Средоа гпдищоа температура излазних гаспва на мернпм 
месту (oC) 

97   

Средоа гпдищоа брзина излазних гаспва на мернпм месту 
(m/s) 

13,78   

Средои гпдищои излазни прптпк на мернпм месту ( m
3
N/h) 5296   

Режим рада извпра 
Кпнтинуалан x   

Дискпнтинуалан     

       

               

ППДАЦИ П РАДУ      

Брпј радних дана извпра гпдищое 250     

Брпј радних сати извпра на дан 14,4     

Укупни брпј радних сати гпдищое 3600     

Расппдела гпдищоих емисија 
пп сезпнама (%) 

Зима (Дец, Јан, Феб)       

Прплеће (Мар, Апр, Мај)       

Летп (Јун, Јул, Авг)       

Јесен (Сеп, Окт, Нпв)       

               

               

ППДАЦИ П КПРИШЋЕНПМ ГПРИВУ 2 

Гпривп 
Гпривп 

1 
Гпривп 2 

Гпривп 
3 

Гпривп 4 

Назив гприва  
Pri rodni -

zemni 
gas 

      

Укупна гпдищоа пптрпщоа (Nm3) 576908       

Дпоа тпплптна мпћ гприва (kЈ/kg)  30000       

Састав гприва (мас. %) 
CO2 

0,80 - 
1,80 % 

      

N 0,70 -       
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3,80 % 

butan (C4H10) 
0,00 - 

0,64% 
      

propan (C3H8) 
0,48 - 
2,77 % 

      

metan (CH4) 
88,2 -
92,5 % 

      

etan (C2H6) 
4,02 - 
7,31 % 

      

 

ППДАЦИ П БИЛАНСУ И НАЧИНУ ПДРЕЂИВАОА ЕМИСИЈА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА 

Назив загађујуће 
материје 

Кпнцентрација  
загађујуђих материја у 

димнпм гасу 
Емитпване 

кплишине у тпку 
нпрмалнпг рада 

ппстрпјеоа 1. 

Емитпване 
кплишине у 

акцидентним 
ситуацијама 

Нашин 
пдређи-
ваоа 3. 

Метпда пдређи-
ваоа 

Средоа 
гпдищоа 
измерена 
вреднпст 

Нашин 
пдређи-
ваоа 3. 

mg/ 
нпрмални 

m3 g/h kg/god2 kg/god2 

Ugl jen monoksid CO 84,63 1   1613,52   1   

Azotni  oksidi NOx 24,2 1   461,4   1   

 

ППДАЦИ П ИЗВПРУ   

Брпј и назив извпра 
Брпј 3   

Назив Emiter pakerice   

Врста извпра 
Енергетски     

Индустријски x   

Гепграфска дужина и щирина 
N 45°2'46.82"   

Е 20°6'15.17"   

Надмпрска висина (mnv) 103   

Инсталисана тпплптна снага  на  улазу (MWth) 2.     

Гпдищоа искприщћенпст капацитета  (%)     

Висина извпра (m) 7   

Унутращои прешник извпра на врху (m) 0,2 x 0,15   

Средоа гпдищоа температура излазних гаспва на мернпм 
месту (oC) 

30   

Средоа гпдищоа брзина излазних гаспва на мернпм месту 
(m/s) 

5,3   

Средои гпдищои излазни прптпк на мернпм месту ( m3N/h) 550   

Режим рада извпра 
Кпнтинуалан x   

Дискпнтинуалан     

       

               

ППДАЦИ П РАДУ      

Брпј радних дана извпра гпдищое       

Брпј радних сати извпра на дан       

Укупни брпј радних сати гпдищое       

Расппдела гпдищоих емисија 

пп сезпнама (%) 

Зима (Дец, Јан, Феб)       

Прплеће (Мар, Апр, Мај)       
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Летп (Јун, Јул, Авг)       

Јесен (Сеп, Окт, Нпв)       

               

               

ППДАЦИ П КПРИШЋЕНПМ ГПРИВУ 2 

Гпривп 
Гпривп 

1 
Гпривп 2 

Гпривп 
3 

Гпривп 4 

Назив гприва  

Pri rodni  

tečni  
gas 

      

Укупна гпдищоа пптрпщоа (t)         

Дпоа тпплптна мпћ гприва (kЈ/kg)  36000       

Састав гприва (мас. %) 

S         

N, CO2 (nesagorivi  
gasovi) 

2%       

Cl         

metan (CH4) 96%       

visi ugl jovodonici 2%       

ППДАЦИ П ИЗВПРУ   

Брпј и назив извпра 
Брпј 4   

Назив Emiter miksera i  vaga   

Врста извпра 
Енергетски     

Индустријски x   

Гепграфска дужина и щирина 
N 45°2'2.02"   

Е 20°6'14.22"   

Надмпрска висина (mnv) 103   

Инсталисана тпплптна снага  на  улазу (MWth) 
2.
     

Гпдищоа искприщћенпст капацитета  (%)     

Висина извпра (m) 3   

Унутращои прешник извпра на врху (m) 0,28   

Средоа гпдищоа температура излазних гаспва на мернпм 
месту (oC) 

28   

Средоа гпдищоа брзина излазних гаспва на мернпм месту 

(m/s) 
3,3   

Средои гпдищои излазни прптпк на мернпм месту ( m3/h) 700   

Режим рада извпра 
Кпнтинуалан x   

Дискпнтинуалан     

       

ППДАЦИ П КПРИШЋЕНПМ ГПРИВУ 2 

Гпривп 
Гпривп 

1 
Гпривп 2 

Гпривп 
3 

Гпривп 4 

Назив гприва  
Pri rodni  

gas 
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                     Пбразац 3.  

ЕМИСИЈЕ У ВПДЕ  

                        

ППДАЦИ П ИСПУСТУ 

Брпј и назив испуста 
Брпј 1 

Назив Oxycell  system 

Врста птпадне впде кпја  се испущта 

Санитарне   

Технплпщке x 

Расхладне   

Атмпсферске   

Гепграфске кппрдинате испуста  1. 
N 45°2'2.02" 

E 20°6'14.22" 

Режим рада испуста 
Кпнтинуалан   

Дискпнтинуалан x 

Прпјектпвани капацитет испуста (l/s )   

Временски перипд испущтаоа (дан/гпд)   

Укупне кплишина испущтене птпадне впде у извещтајнпј гпдини на испусту (m3/гпд)   

Врста реципијента kanalizaciona mreža 

Назив реципијента   

Слив    

ППСТРПЈЕОЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАОЕ ПТПАДНИХ ВПДА 

Нема ппстрпјеоа за пречишћаваое птпадних впда  x 

 

АНАЛИЗА ПТПАДНЕ ВПДЕ 

       

ППДАЦИ П БИЛАНСУ ЕМИСИЈА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА 

Назив загађујуће материје CAS брпј 

Средоа 
гпдищоа 
измерена 

вред. заг. 
материје у 
птпаднпј 

впди 

Емитпване кплишине 1. 

Нашин 
пдређи-
ваоа 3. 

Метпда пдређи-
ваоа 

При 
редпвнпм 

раду 
ппстрпјеоа 

У 
акцидентнпј 

ситуацији 

mg/l kg/god 2 kg/god 2 

Suspendovane čestice   37,2     1 APHA 2540 

Amoni jak 
7664-
41-7 42,75     1 EPA 300.1 

Kadmi jum   <0,01     1 EPA 300.1 

Hrom   <0,01     1 EPA 300.1 

Bakar   0,028     1 EPA 300.1 

Nikl   0,01     1 EPA 300.1 

Olovo   0,09     1 EPA 300.1 

Cink   0,69     1 EPA 300.1 
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12. Mонбат 

 

              Пбразац 1.  

ППШТИ ППДАЦИ П ИЗВПРУ ЗАГАЂИВАОА  

                 

 Извештај за 2 0 1 1 гпдину         

                 

ППДАЦИ П ПРЕДУЗЕЋУ 

Ппрески идентификаципни брпј (ПИБ) 104551072 

Матишни брпј предузећа 20189843 

Пун назив предузећа "Мпнбат ПЛЦ" дпп 

Адреса 

Местп Инђија  

Шифра места 801747 

Ппщтански брпј 22320 

Улица и брпј Саве Кпвашевића бб 

Телефпн 022 565 595 

Телефакс 022 510 210 

E mail office@monbat.co.rs  

Опщтина Инђија  

Шифра ппщтине 80179 

Шифра претежне делатнпсти 3832 

                 

ППДАЦИ П ПДГПВПРНПМ ЛИЦУ 

Име и презиме Искрен Никплпв 

Функција директпр 

Телефпн 060 735 00 11 

                 

ППДАЦИ П ЛИЦУ ПДГПВПРНПМ ЗА САРАДОУ СА АГЕНЦИЈПМ 

Име и презиме Биљана Тубић 

Функција лице пдгпвпрнп за  управљаое птпадпм 

Телефпн 060 735 00 27 

E mail b.tubic@monbat.co.rs 

                 

ППДАЦИ П ППСТРПЈЕОУ КПЈЕ ЈЕ ИЗВПР ЗАГАЂИВАОА 

Назив ппстрпјеоа 
Фабрика за  прераду птпадних киселп-плпвних акумулатпра и 

израду легура на бази плпва "Мпнбат ПЛЦ" дпп 

Адреса 

Местп Инђија  

Шифра места 801747 

Ппщтански брпј 22320 

Улица и брпј Саве Кпвашевића бб 

Телефпн 022 565 595 

Телефакс 022 510 210 

E mail office@monbat.co.rs  

Опщтина Инђија  

Шифра ппщтине 80179 

Гепграфске кппрдинате                                
ппстрпјеоа 

N 45⁰ 03'09.56" 

E 20⁰ 05'55.78" 

PRTR кпд ппстрпјеоа 2.д 

 

 

mailto:office@monbat.co.rs
mailto:b.tubic@monbat.co.rs
mailto:office@monbat.co.rs


Лпкални регистар извпра загађиваоа ппщтине Инђија – 2011. извещтајна гпдина 
 

86 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИСПУСТА У ВАЗДУХ, ВПДЕ И ТЛП И ПРПИЗВПДОЕ ПТПАДА У ППСТРПЈЕОУ   

Укупан брпј испуста  у ваздух 6   

Укупан брпј испуста  у впде 0   

Укупан брпј испуста  на/у тлп 0   

Укупан брпј врста птпада 5   

     

ППДАЦИ П РЕЖИМУ РАДА У ППСТРПЈЕОУ   

Режим рада 

Кпнтинуалан     

Семи кпнтинуалан X   

Сезпнски     

Ппшетак сезпне (месец)     

Крај сезпне (месец)     

Брпј смена дневнп 

Једна     

Две     

Три X   

Брпј радних дана 

недељнп 7   

гпдищое 69   

сезпнски не ради се сезпнски   

    

ППДАЦИ П ЗАППСЛЕНИМА У ППСТРПЈЕОУ   

Укупан брпј заппслених у ппстрпјеоу 
Сталнп 27   

Ппвременп     

Брпј заппслених пп сменама 

Прва смена 17   

Друга  смена 5   

Трећа смена 5   

     

ППДАЦИ П КПРИШЋЕНИМ ГПРИВИМА У ППСТРПЈЕОУ 

Гпривп бр. 1.  

Назив гприва Земни гас 

Тип гприва гаспвитп гпривп 

Јединица мере кубни метар 

Пптрпщоа на дан 9775 

Нашин лагерпваоа не лагерује се, већ се кпристи из градске мреже 

Максимални капацитет лагера нема 

Прпсешна кплишина на лагеру нема 

     

Гпривп бр. 2.  

Назив гприва Тешни кисепник 

Тип гприва тешнп гпривп 

Јединица мере тпна (t) 

Пптрпщоа на дан 7,4 

Нашин лагерпваоа У наменскпм резервпару 

Максимални капацитет лагера 50 

Прпсешна кплишина на лагеру 50 

 

ППДАЦИ П ПРПИЗВПДИМА ИЗ ППСТРПЈЕОА 

Прпизвпд бр. 1.  

Шифра прпизвпда 2103 и 2104  

Назив прпизвпда Сирпвп плпвп 

Опис  Олпвни нерафинисани ингпти шистпће исппд 99,5 % , са или без антимпна  

Јединица мере тпна (t) 

Гпдищоа прпизвпдоа 1796,5 

Инсталисани капацитет 11000 t плпва билп кпје шистпће 
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Прпсешнп ангажпвани капацитет 3350 t плпва билп кпје шистпће (30 %) 

Нашин лагерпваоа привременп у наменскпм делу ппгпна за  прпизвпдоу 

Максимални капацитет лагера 100 t 

Прпсешна кплишина на лагеру 100 t 

  

Прпизвпд бр. 2.  

Шифра прпизвпда 2105 

Назив прпизвпда Рафинисанп плпвп 99,980 % 

Опис  Олпвни рафинисани ингпти шистпће 99,980 % 

Јединица мере тпна (t) 

Гпдищоа прпизвпдоа 1388,4 

Инсталисани капацитет 11000 t плпва билп кпје шистпће 

Прпсешнп ангажпвани капацитет 3350 t плпва билп кпје шистпће (30 %) 

Нашин лагерпваоа привременп у наменскпм делу ппгпна за  прпизвпдоу 

Максимални капацитет лагера 100 t 

Прпсешна кплишина на лагеру 100 t 

  

Прпизвпд бр. 3.  

Шифра прпизвпда 2101 

Назив прпизвпда Рафинисанп плпвп 99,985 % 

Опис  Олпвни рафинисани ингпти шистпће 99,985 % 

Јединица мере тпна (t) 

Гпдищоа прпизвпдоа 39,9 

Инсталисани капацитет 11000 t плпва билп кпје шистпће 

Прпсешнп ангажпвани капацитет 3350 t плпва билп кпје шистпће (30 %) 

Нашин лагерпваоа привременп у наменскпм делу ппгпна за  прпизвпдоу 

Максимални капацитет лагера 100  t 

Прпсешна кплишина на лагеру 39,9  t 

  

Прпизвпд бр. 4.  

Шифра прпизвпда 2112 и 2113  

Назив прпизвпда Легура плпва са антимпнпм 3-9 % 

Опис  Олпвни ингпти са  садржајем антимпна 3-8 % пднпснп 9 % 

Јединица мере тпна (t) 

Гпдищоа прпизвпдоа 69,8 

Инсталисани капацитет 11000 t плпва билп кпје шистпће 

Прпсешнп ангажпвани капацитет 3350 t плпва билп кпје шистпће (30 %) 

Нашин лагерпваоа привременп у наменскпм делу ппгпна за  прпизвпдоу 

Максимални капацитет лагера 100  t 

Прпсешна кплишина на лагеру 69,8 t 

  

Прпизвпд бр. 5.  

Шифра прпизвпда 2121 

Назив прпизвпда Легура плпва PbSb 3,5 AsSn 

Опис  Антимпснкп плпвп са 3,5 % примеса арсена и калаја  

Јединица мере тпна (t) 

Гпдищоа прпизвпдоа 55 

Инсталисани капацитет 11000 t плпва билп кпје шистпће 

Прпсешнп ангажпвани капацитет 3350 t плпва билп кпје шистпће (30 %) 

Нашин лагерпваоа привременп у наменскпм делу ппгпна за  прпизвпдоу 

Максимални капацитет лагера 100  t 

Прпсешна кплишина на лагеру 55 t 

  

Прпизвпд бр.6.  

Шифра прпизвпда 2021 
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Назив прпизвпда Сп натријум сулфата 

Опис  Натријум сулфат виспкпг степена шистпће 

Јединица мере тпна (t) 

Гпдищоа прпизвпдоа 652,1 

Инсталисани капацитет 3800 t 

Прпсешнп анга жпвани капацитет 17% 

Нашин лагерпваоа привременп у наменскпм складищту 

Максимални капацитет лагера 45 t 

Прпсешна кплишина на лагеру 200 t 

 

ППДАЦИ П СИРПВИНАМА У ППСТРПЈЕОУ 

Сирпвина бр. 1.  

Хемијски назив (пп IUPAC-u) Нема 

Тргпвашкп име Петрпл кпкс 

Агрегатнп стаое при лагерпваоу Чврстп, пращкастп 

Јединица мере Тпна (t) 

Пптрпщоа на дан 2,6 

Нашин лагерпваоа На птвпренпм, пграђенпм прпстпру, ппкривенп 

Максимални капацитет лагера 300 

Прпсешна кплишина на лагеру 150 

  

Сирпвина бр. 2.  

Хемијски назив (пп IUPAC-u) Диментил пплисилпксан 

Тргпвашкп име Antipenitel j Silifoam SE 47 

Агрегатнп стаое при лагерпваоу Тешнп 

Јединица мере Килпграм (kg) 

Пптрпщоа на дан 8,4 

Нашин лагерпваоа У затвпреним бурићима, у наменскпм магацину 

Максимални капацитет лагера 1000 

Прпсешна кплишина на лагеру 500 

  

Сирпвина бр. 3.  

Хемијски назив (пп IUPAC-u) Катјпнски пплиакриламид 

Тргпвашкп име Flokulant Hydrofloc CP 

Агрегатнп стаое при лагерпваоу Чврстп 

Јединица мере Килпграм (kg) 

Пптрпщоа на дан 5,4 

Нашин лагерпваоа У затвпреним чакпвима, у наменскпм магацину  

Максимални капацитет лагера 2000 

Прпсешна кплишина на лагеру 500 

  

Сирпвина бр. 4.  

Хемијски назив (пп IUPAC-u) Нема 

Тргпвашкп име Опиљци пд угљенишнпг шелика 

Агрегатнп стаое при лагерпваоу Чврстп 

Јединица мере Тпна (t) 

Пптрпщоа на дан 1,7 

Нашин лагерпваоа Ринфузнп, у наменскпм складищту 

Максимални капацитет лагера 25 

Прпсешна кплишина на лагеру 15 

  

Сирпвина бр. 5.  

Хемијски назив (пп IUPAC-u) Натријум карбпнат 

Тргпвашкп име Спда 
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Агрегатнп стаое при лагерпваоу Чврстп, пращкастп 

Јединица мере Тпна (t) 

Пптрпщоа на дан 9,3 

Нашин лагерпваоа Ринфузнп, у наменскпм силпсу и у чамбп-врећама 

Максимални капацитет лагера 75 (50 + 25) 

Прпсешна кплишина на лагеру 50 

  

Сирпвина бр. 6.  

Хемијски назив (пп  IUPAC-u) Сумппрна киселина (Сулфатна киселина) 

Тргпвашкп име Сумппрна киселина, раствпр 30 % 

Агрегатнп стаое при лагерпваоу Тешнп 

Јединица мере Тпна (t) 

Пптрпщоа на дан 3,4 

Нашин лагерпваоа 
У ИБЦ кпнтејнерима, у наменскпм магацину и у резервпару у пп гпну за  
прпизвпдоу 

Максимални капацитет лагера 34 (25 + 9) 

Прпсешна кплишина на лагеру 25 

  
Сирпвина бр. 7.  

Хемијски назив (пп IUPAC-u) Натријум хидрпксид 

Тргпвашкп име Натријум хидрпксид, раствпр 20 % 

Агрегатнп стаое при лагерпваоу Тешнп 

Јединица мере Тпна (t) 

Пптрпщоа на дан 0,85 

Нашин лагерпваоа У ИБЦ кпнтејнерима, у наменскпм магацину 

Максимални капацитет лагера 15 

Прпсешна кплишина на лагеру 10 

  
Сирпвина бр.8.  

Хемијски назив (пп IUPAC-u) Впдпник перпксид 

Тргпвашкп име Впдпник перпксид, раствпр 35 % 

Агрегатнп стаое при лагерпваоу Тешнп 

Јединица мере Тпна (t) 

Пптрпщоа на дан 0,06 

Нашин лагерпваоа У ИБЦ кпнтејнерима, у наменскпм магацину 

Максимални капацитет лагера 2 

Прпсешна кплишина на лагеру 1 

  
Сирпвина бр. 9.  

Хемијски назив (пп IUPAC-u) Натријум сулфид  

Тргпвашкп име Натријум сулфид, љуспе  

Агрегатнп стаое при лагерпваоу Чврстп 

Јединица мере Килпграм (kg) 

Пптрпщоа на дан 78 

Нашин лагерпваоа У затвпреним чакпвима, у наменскпм магацину  

Максимални капацитет лагера 1500 

Прпсешна кплишина на лагеру 1000 

  
Сирпвина бр. 10.  

Хемијски назив (пп IUPAC-u) Натријум нитрат 

Тргпвашкп име Натријум нитрат (Чилска щалитра) 

Агрегатнп стаое при лагерпваоу Чврстп 

Јединица мере Килпграм (kg) 

Пптрпщоа на дан 42 
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Нашин лагерпваоа У затвпреним чакпвима, у наменскпм магацину  

Максимални капацитет лагера 1500 

Прпсешна кплишина на лагеру 1000 

  
Сирпвина бр. 11.  

Хемијски назив (пп IUPAC-u) Натријум хидрпксид 

Тргпвашкп име Натријум хидрпксид, љуспе 

Агрегатнп стаое при лагерпваоу Чврстп 

Јединица мере Килпграм (kg) 

Пптрпщоа на дан 85,9 

Нашин лагерпваоа У затвпреним чакпвима, у наменскпм магацину  

Максимални капацитет лагера 1500 

Прпсешна кплишина на лагеру 1000 

  
Сирпвина бр. 12.  

Хемијски назив (пп IUPAC-u) Калај 

Тргпвашкп име Калај 

Агрегатнп стаое при лагерпваоу Чврстп 

Јединица мере Килпграм (kg) 

Пптрпщоа на дан 1,5 

Нашин лагерпваоа У ингптима, у наменскпм магацину 

Максимални капацитет лагера 2000 

Прпсешна кплишина на лагеру 2000 

  
Сирпвина бр. 13.  

Хемијски назив (пп IUPAC-u) Калцијум хидрпксид 

Тргпвашкп име Гащени креш 

Агрегатнп стаое при лагерпваоу Густа  паста 

Јединица мере Килпграм (kg) 

Пптрпщоа на дан 108 

Нашин лагерпваоа У затвпреним чакпвима, у наменскпм магацину  

Максимални капацитет лагера 1500 

Прпсешна кплишина на лагеру 1000 

  
Сирпвина бр. 14.  

Хемијски назив (пп IUPAC-u) Баријум хлприд 

Тргпвашкп име Баријум хлприд 

Агрегатнп стаое при лагерпваоу Чврстп 

Јединица мере Килпграм (kg) 

Пптрпщоа на дан 62 

Нашин лагерпваоа У затвпреним чакпвима, у наменскпм магацину 

Максимални капацитет лагера 1500 

Прпсешна кплишина на лагеру 1000 

  
Сирпвина бр. 15.  

Хемијски назив (пп IUPAC-u) Гвпжђе(III)-хлприд 

Тргпвашкп име Фери хлприд, раствпр 40 % 

Агрегатнп стаое при лагерпваоу Тешнп 

Јединица мере Килпграм (kg) 

Пптрпщоа на дан 72,8 

Нашин лагерпваоа У ИБЦ кпнтејнеру, у наменскпм складищту 

Максимални капацитет лагера 2000 

Прпсешна кплишина на лагеру 1500 
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Сирпвина бр. 16.  

Хемијски назив (пп IUPAC-u) Силицијум дипксид 

Тргпвашкп име Кварцнп бращнп 

Агрегатнп стаое при лагерпваоу Чврстп, пращкастп 

Јединица мере Килпграм (kg) 

Пптрпщоа на дан 70,3 

Нашин лагерпваоа У затвпреним чакпвима, у наменскпм магацину  

Максимални капацитет лагера 5000 

Прпсешна кплишина на лагеру 4500 

  
Сирпвина бр. 17.  

Хемијски назив (пп IUPAC-u) Сумппр 

Тргпвашкп име Сумппр, грануле 

Агрегатнп стаое при лагерпваоу Чврстп 

Јединица мере Килпграм (kg) 

Пптрпщоа на дан 3,9 

Нашин лагерпваоа У затвпреним чакпвима, у наменскпм магацину  

Максимални капацитет лагера 2000 

Прпсешна кплишина на лагеру 1500 

  
Сирпвина бр. 18.  

Хемијски назив (пп IUPAC-u) Гвпжђе(II)-сулфид 

Тргпвашкп име Пирит 

Агрегатнп стаое при лагерпваоу Чврстп 

Јединица мере Килпграм (kg) 

Пптрпщоа на дан 76,3 

Нашин лагерпваоа У кпнтејнерима, у наменскпм делу прпизвпднпг ппгпна 

Максимални капацитет лагера 8000 

Прпсешна кплишина на лагеру 5000 

  
Сирпвина бр. 19.  

Хемијски назив (пп IUPAC-u) Арсен 

Тргпвашкп име Арсен 

Агрегатнп стаое при лагерпваоу Тешнп 

Јединица мере Килпграм (kg) 

Пптрпщоа на дан 0,72 

Нашин лагерпваоа У затвпреним металним кантама, у наменскпм магацину  

Максимални капацитет лагера 2000 

Прпсешна кплишина на лагеру 2000 

  
Сирпвина бр. 20.  

Хемијски назив (пп IUPAC-u) Нема 

Тргпвашкп име Отпадни киселпплпвни акумулатпри 

Агрегатнп стаое при лагерпваоу Чврстп и тешнп 

Јединица мере Тпна (t) 

Пптрпщоа на дан 91 

Нашин лагерпваоа У киспелпптппрним кпнтејнерима, у наменскпм складищту 

Максимални капацитет лагера 3000 

Прпсешна кплишина на лагеру 1000 
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          Пбразац 2.  

ЕМИСИЈЕ У ВАЗДУХ 

               

ППДАЦИ П ИЗВПРУ   

Брпј и назив извпра 
Брпј Е1   

Назив Емитер впденпг скрубера   

Врста извпра 
Енергетски     

Индустријски Х   

Гепграфска дужина и щирина 
N 45, 04603   

Е 20, 10245   

Надмпрска висина (mnv) 126,00   

Инсталисана тпплптна снага  на  улазу (MWth) 2. /   

Гпдищоа искприщћенпст капацитета  (%) 18   

Висина извпра (m) 16,5   

Унутращои прешник извпра на врху (m) 0,80   

Средоа гпдищоа температура излазних гаспва на мернпм месту 
(oC) 

29,39   

Средоа гпдищоа брзина излазних гаспва на мернпм месту (m/s) 8,35   

Средои гпдищои излазни прптпк на мернпм месту ( m3N/h) 12424,50   

Режим рада извпра 
Кпнтинуалан Х   

Дискпнтинуалан     

       

ППДАЦИ П РАДУ      

Брпј радних дана извпра гпдищое 51     

Брпј радних сати извпра на дан 24     

Укупни брпј радних сати гпдищое 1224     

Расппдела гпдищоих емисија пп 
сезпнама (%) 

Зима (Дец, Јан, Феб) 0     

Прплеће (Мар, Апр, Мај) 22     

Летп (Јун, Јул, Авг) 20     

Јесен (Сеп, Окт, Нпв) 13     

 

 

ГПДИШОИ БИЛАНС ЕМИСИЈА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА 

        

ППДАЦИ П БИЛАНСУ И НАЧИНУ ПДРЕЂИВАОА ЕМИСИЈА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА 

Назив загађујуће материје 

Кпнцентрација  
загађујуђих материја у 

димнпм гасу 

Емитпване кплишине 
у тпку нпрмалнпг 

рада ппстрпјеоа 1. 

Емитпване 

кплишине у 
акцидентним 
ситуацијама Нашин 

пдређи-

ваоа 
3.
 

Метпда 

пдређи-

ваоа 

Средоа 

гпдищоа 
измерена 
вреднпст Нашин 

пдређи-

ваоа 
3.
 

mg/ нпрмални 

m
3
 g/h kg/god

2
 kg/god

2
 

Пращкасте материје 3,9 1 35,6 43,6 
Није забележена ни једна 
акцидентна ситуација  тпкпм 2011. 

гпдине. 

Pb + Co + Ni + Se + Te <0.005 1 0 0 
Sb + Cr + CN + F + Cu + Mn + 

V +Sn <0.005 1 0 0 
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Арсен (As) <0.001 1 0 0 

Сумппр дипксид 0 1 0 0 

PCDD/PCDF укупнп  <0.00002 1 0 0 

Угљен мпнпксид 0 1 0 0 

Оксиди азпта кап азпт 
дипксид 0 1 0 0 

 

НАППМЕНЕ: 

У гпдищоем билансу емисије загађујућих материја  су дати параметри кпји су испитивани, а  на  пснпву Уредбе п 
гранишним вреднпстима емисија загађујућих материја  у ваздух, "Службени гласник РС", брпј 71/10.  

 

ППДАЦИ П ИЗВПРУ 

Брпј и назив извпра 
Брпј E2 

Назив Емитер филтера за прешищћаваое гаспва из силпса 

Врста извпра 
Енергетски   

Индустријски Х 

Гепграфска дужина и щирина 
N 45.045.980 

Е 20.102.520 

Надмпрска висина (mnv) 127,50 

Инсталисана тпплптна снага  на  улазу (MWth) 2. / 

Гпдищоа искприщћенпст капацитета  (%) 18 

Висина извпра  (m) 17,5 

Унутращои прешник извпра на врху (m) 0,36 

Средоа гпдищоа температура излазних гаспва на мернпм месту (oC) 47,49 

Средоа гпдищоа брзина излазних гаспва на мернпм месту (m/s) 19,64 

Средои гпдищои излазни прптпк на мернпм месту ( m3N/h) 5371,52 

Режим рада извпра 
Кпнтинуалан   

Дискпнтинуалан Х 

     

ППДАЦИ П РАДУ    

Брпј радних дана извпра гпдищое 51   

Брпј радних сати извпра на дан 12   

Укупни брпј радних сати гпдищое 612   

Расппдела гпдищоих емисија пп 
сезпнама (%) 

Зима (Дец, Јан, Феб) 0   

Прплеће (Мар, Апр, Мај) 22   

Летп (Јун, Јул, Авг) 20   

Јесен (Сеп, Окт, Нпв) 13   

 

ППДАЦИ П БИЛАНСУ И НАЧИНУ ПДРЕЂИВАОА ЕМИСИЈА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА 

Назив загађујуће материје 

Кпнцентрација  

загађујуђих материја у 
димнпм гасу 

Емитпване кплишине 

у тпку нпрмалнпг 
рада ппстрпјеоа 

1.
 

Емитпване 
кплишине у 

акцидентним 
ситуацијама Нашин 

пдређи-
ваоа 3. 

Метпда 
пдређи-

ваоа 

Средоа 
гпдищоа 

измерена 
вреднпст Нашин 

пдређи-
ваоа 3. 

mg/ нпрмални 
m3 g/h kg/god2 kg/god2 

Пращкасте материје 4,7 1 11,8 7,2 Није забележена ни једна 
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Сумппрни пксиди кап SO2 0 1 0 0 
акцидентна ситуација  тпкпм 2011. 
гпдине. 

 

НАППМЕНЕ: 

У гпдищоем билансу емисије загађујућих материја  су дати параметри кпји су испитивани, а  на  пснпву Уредбе п 
гранишним вреднпстима емисија загађујућих материја  у ваздух, "Службени гласник РС", брпј 71/10.  

 

ППДАЦИ П ИЗВПРУ   

Брпј и назив извпра 
Брпј E3   

Назив Емитер филтера за прешищаваое гаспва рптаципне пећи   

Врста извпра 
Енергетски     

Индустријски Х   

Гепграфска дужина и щирина 
N 45.046.080   

Е 20.103.340   

Надмпрска висина (mnv) 125,00   

Инсталисана тпплптна снага  на  улазу (MWth) 2. /   

Гпдищоа искприщћенпст капацитета  (%) 24   

Висина извпра (m) 15,00   

Унутращои прешник извпра на врху (m) 1,10   

Средоа гпдищоа температура излазних гаспва на мернпм месту 
(oC) 

76,68   

Средоа гпдищоа брзина излазних гаспва на мернпм месту (m/s) 5,12   

Средои гпдищои излазни прптпк на мернпм месту ( m3N/h) 12686,25   

Режим рада извпра 
Кпнтинуалан Х   

Дискпнтинуалан     

       

ППДАЦИ П РАДУ      

Брпј радних дана извпра гпдищое 69     

Брпј радних сати извпра на дан 24     

Укупни брпј радних сати гпдищое 1656     

Расппдела гпдищоих емисија пп 
сезпнама (%) 

Зима (Дец, Јан, Феб) 13     

Прплеће (Мар, Апр, Мај) 22     

Летп (Јун, Јул, Авг) 26     

Јесен (Сеп, Окт, Нпв) 14     

 

ГПДИШОИ БИЛАНС ЕМИСИЈА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА 

        

ППДАЦИ П БИЛАНСУ И НАЧИНУ ПДРЕЂИВАОА ЕМИСИЈА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА 

Назив загађујуће материје 

Кпнцентрација  
загађујуђих материја у 

димнпм гасу 

Емитпване кплишине 

у тпку нпрмалнпг 
рада ппстрпјеоа 1. 

Емитпване 
кплишине у 

акцидентним 
ситуацијама Нашин 

пдређи-
ваоа 3. 

Метпда 

пдређи-
ваоа 

Средоа 
гпдищоа 

измерена 
вреднпст Нашин 

пдређи-
ваоа 3. 

mg/ нпрмални 
m3 g/h kg/god2 kg/god2 

Пращкасте материје 3,1 1 7,1 11,7 Није забележена ни једна 

акцидентна ситуација  тпкпм 2011. Олпвп и оегпва ј-оа кап 0,044 1 0,3 0,5 
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Pb гпдине. 

Никал и оегпва ј-оа кап Ni 0 1 0 0 

Кпбалт и оегпва ј-оа кап 
Co <0.005 1 0 0 

Селен и оегпва ј-оа кап Se <0.001 1 0 0 

Телур и оегпва ј-оа кап Te <0.005 1 0 0 
Антимпн и оегпва ј-оа кап 

Sb 0,001 1 0,02 33,1 

Хрпм и оегпва ј-оа кап Cr <0.005 1 0 0 

Цијаниди кап CN <0.005 1 0 0 

Флуприди кап F <0.005 1 0 0 

Бакар и оегпва ј-оа кап Cu 0,001 1 0,02 33,1 

Манган и оегпва ј-оа кап 
Mn <0.005 1 0 0 

Ванадијум и оегпва ј-оа 
кап V <0.005 1 0 0 

Калај и оегпва ј-оа кап Sn <0.001 1 0 0 

Арсен кап As <0.001 1 0 0 

Угљен мпнпксид 0 1 0 0 

Сумппр дипксид 40,9 1 653,2 1081,7 
Оксиди азпта кап азпт 

дипксид 44,5 1 718,1 1189,2 

PCDD/PCDF укупнп  <0.00002 1 0 0 

 
НАППМЕНЕ: 

У гпдищоем билансу емисије загађујућих материја  су дати параметри кпји су испитивани, а  на  пснпву Уредбе п 

гранишним вреднпстима емисија загађујућих материја  у ваздух, "Службени гласник РС", брпј 71/10.  

 

 

ППДАЦИ П ИЗВПРУ 

Брпј и назив извпра 
Брпј E4 

Назив Емитер филтера за прешищаваое гаспва из ппгпна  

Врста извпра 
Енергетски   

Индустријски Х 

Гепграфска дужина и щирина 
N 45.045.950 

Е 20.102.490 

Надмпрска висина (mnv) 116,00 

Инсталисана тпплптна снага  на  улазу (MWth) 2. / 

Гпдищоа искприщћенпст капацитета  (%) 24 

Висина извпра (m) 6,00 

Унутращои прешник извпра на врху (m) 1,50 

Средоа гпдищоа температура излазних гаспва на мернпм месту (oC) 45,07 

Средоа гпдищоа брзина излазних гаспва на мернпм месту (m/s) 6,07 

Средои гпдищои излазни прптпк на мернпм месту ( m
3
N/h) 18370,4 

Режим рада извпра 
Кпнтинуалан Х 

Дискпнтинуалан   

             

ППДАЦИ П РАДУ    

Брпј радних дана извпра гпдищое 69   

Брпј радних сати извпра на дан 24   

Укупни брпј радних сати гпдищое 1656   

Расппдела гпдищоих емисија пп Зима (Дец, Јан, Феб) 13   
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сезпнама (%) Прплеће (Мар, Апр, Мај) 22   

Летп (Јун, Јул, Авг) 26   

Јесен (Сеп, Окт, Нпв) 14   

 
ГПДИШОИ БИЛАНС ЕМИСИЈА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА 

        

ППДАЦИ П БИЛАНСУ И НАЧИНУ ПДРЕЂИВАОА ЕМИСИЈА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА 

Назив загађујуће материје 

Кпнцентрација  

загађујуђих материја у 
димнпм гасу 

Емитпване 
кплишине у тпку 
нпрмалнпг рада 

ппстрпјеоа 
1.

 

Емитпване 
кплишине у 

акцидентним 
ситуацијама Нашин 

пдређи-
ваоа 3. 

Метпда 
пдређи-

ваоа 

Средоа 
гпдищоа 
измерена 
вреднпст Нашин 

пдређи-
ваоа 3. 

mg/ 
нпрмални m3 g/h kg/god2 kg/god2 

Пращкасте материје 0,4 1 8,3 13,7 

Није забележена ни једна 
акцидентна ситуација  тпкпм 2011. 

гпдине. 

Олпвп и оегпва ј-оа кап 

Pb 0,08 1 2,2 3,6 
Никал и оегпва ј-оа кап 
Ni 0 1 0 0 

Кпбалт и оегпва ј-оа кап 
Co <0.005 1 0 0 

Селен и оегпва ј-оа кап 
Se <0.001 1 0 0 
Телур и оегпва ј-оа кап 

Te <0.005 1 0 0 
Антимпн и оегпва ј-оа 
кап Sb 0,001 1 0,02 33,1 

Хрпм и оегпва ј-оа кап Cr <0.005 1 0 0 

Цијаниди кап CN <0.005 1 0 0 

Флуприди кап F <0.005 1 0 0 
Бакар и оегпва ј-оа кап 

Cu 0,001 1 0,01 16,6 
Манган и оегпва ј-оа кап 
Mn <0.005 1 0 0 

Ванадијум и оегпва ј-оа 
кап V <0.005 1 0 0 

Калај и оегпва ј-оа кап Sn <0.001 1 0 0 

Арсен кап As <0.001 1 0 0 

Угљен мпнпксид 0 1 0 0 

Сумппр дипксид 2,7 1 40,9 67,7 

Оксиди азпта кап азпт 
дипксид 0 1 0 0 

PCDD/PCDF укупнп  <0.00002 1 0 0 

НАППМЕНЕ: 

У гпдищоем билансу емисије загађујућих материја  су дати параметри кпји су испитивани, а  на  пснпву Уредбе п 
гранишним вреднпстима емисија загађујућих материја  у ваздух, "Службени гласник РС", брпј 71/10.  

 

ППДАЦИ П ИЗВПРУ   

Брпј и назив извпра 
Брпј E5   

Назив Емитер кптлпва рафинације   

Врста извпра 
Енергетски Х   

Индустријски     

Гепграфска дужина и щирина 
N                                                                             45.046.000    

Е 20.102.620   
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Надмпрска висина (mnv) 122,00   

Инсталисана тпплптна снага  на  улазу 
(MWth) 2. 

5,00   

Гпдищоа искприщћенпст капацитета  (%) 24   

Висина извпра (m) 12,00   

Унутращои прешник извпра на врху (m) 0,80   

Средоа гпдищоа температура излазних гаспва на мернпм 
месту (oC) 

301,86   

Средоа гпдищоа брзина излазних гаспва на мернпм месту 

(m/s) 
4,82   

Средои гпдищои излазни прптпк на мернпм месту ( m3N/h) 2959,74   

Режим рада извпра 
Кпнтинуалан     

Дискпнтинуалан Х   

       

ППДАЦИ П РАДУ      

Брпј радних дана извпра гпдищое 69     

Брпј радних сати извпра на дан 17     

Укупни брпј радних сати гпдищое 1173     

Расппдела гпдищоих 
емисија пп сезпнама (%) 

Зима (Дец, Јан, Феб) 13     

Прплеће (Мар, Апр, Мај) 22     

Летп (Јун, Јул, Авг) 26     

Јесен (Сеп, Окт, Нпв) 14     

               

               

ППДАЦИ П КПРИШЋЕНПМ ГПРИВУ 2 

Гпривп Гпривп 1 Гпривп 2 
Гпривп 

3 
Гпривп 4 

Назив гприва  Земни гас Тешни Кисепник     

Укупна гпдищоа пптрпщоа (t) 
Не 
распплажемп 
ппдацима. У 
питаоу је гас 
из градске 
мреже кпји се 
расппдељује 
на 2 ппгпна, 
пп пптреби. 

513.510     

Дпоа тпплптна мпћ гприва (kЈ/kg)  

Не распплажемп 
ппдацима. 

    

Састав гприва (мас. %) 

S     

N     

Cl     

О2 >99,50     

        

 
ГПДИШОИ БИЛАНС ЕМИСИЈА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА 

        

ППДАЦИ П БИЛАНСУ И НАЧИНУ ПДРЕЂИВАОА ЕМИСИЈА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА 

Назив загађујуће материје 

Кпнцентрација  
загађујуђих материја у 

димнпм гасу 

Емитпване кплишине 

у тпку нпрмалнпг 
рада ппстрпјеоа 1. 

Емитпване 
кплишине у 

акцидентним 
ситуацијама Нашин 

пдређи-
ваоа 3. 

Метпда 

пдређи-
ваоа 

Средоа 
гпдищоа 

измерена 
вреднпст Нашин 

пдређи-
ваоа 3. 

mg/ нпрмални 
m3 g/h kg/god2 kg/god2 

Пращкасте материје 6,3 1 176,7 207,3 
Није за бележена ни једна 
акцидентна ситуација  тпкпм 2011. 
гпдине. 

Олпвп и оегпва ј-оа кап 
Pb 0,039 1 0,13 0,2 

Угљен мпнпксид 23,6 1 89,1 104,5 
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Оксиди азпта кап азпт 
дипксид 116,6 1 284,9 334,2 

Сумппр дипксид 0 1 0 0 

 
НАППМЕНЕ: 

У гпдищоем билансу емисије  загађујућих материја  су дати параметри кпји су испитивани, а  на  пснпву Уредбе п 
гранишним вреднпстима емисија загађујућих материја  у ваздух, "Службени гласник РС", брпј 71/10.  

 

ППДАЦИ П ИЗВПРУ   

Брпј и назив извпра 
Брпј E6   

Назив Емитер кптла за  прпизвпдоу впдене паре   

Врста извпра 
Енергетски Х   

Индустријски     

Гепграфска дужина и щирина 
N 45.046.270   

Е 20.102.670   

Надмпрска висина (mnv) 120,50   

Инсталисана тпплптна снага  на  улазу 

(MWth) 2. 
3,50   

Гпдищоа искприщћенпст капацитета  (%) 18   

Висина извпра (m) 10,50   

Унутращои прешник извпра на врху (m) 0,60   

Средоа гпдищоа температура излазних гаспва на мернпм 
месту (oC) 

342,73   

Средоа гпдищоа брзина излазних гаспва на мернпм месту 
(m/s) 

не распплажемп ппдацима   

Средои гпдищои излазни прптпк на мернпм месту ( m3N/h) 2350   

Режим рада извпра 
Кпнтинуалан Х   

Дискпнтинуалан     

       

ППДАЦИ П РАДУ      

Брпј радних дана извпра гпдищое 51     

Брпј радних сати извпра на дан 24     

Укупни брпј радних сати гпдищое 1224     

Расппдела гпдищоих емисија 
пп сезпнама (%) 

Зима (Дец, Јан, Феб) 0     

Прплеће (Мар, Апр, Мај) 22     

Летп (Јун, Јул, Авг) 20     

Јесен (Сеп, Окт, Нпв) 13     

               

               

ППДАЦИ П КПРИШЋЕНПМ ГПРИВУ 
2
 

Гпривп Гпривп 1 Гпривп 2 
Гпривп 

3 
Гпривп 4 

Назив гприва  Земни гас       

Укупна гпдищоа пптрпщоа (t) 
Не 
распплажемп 

ппдацима. У 
питаоу је гас 
из градске 
мреже кпји се 
расппдељује 
на 2 ппгпна, 
пп пптреби. 

      

Дпоа тпплптна мпћ гприва (kЈ/kg)        

Састав гприва (мас. %) 

S       

N       

Cl       
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ГПДИШОИ БИЛАНС ЕМИСИЈА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА 

        

ППДАЦИ П БИЛАНСУ И НАЧИНУ ПДРЕЂИВАОА ЕМИСИЈА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА 

Назив загађујуће материје 

Кпнцентрација  
загађујуђих материја у 

димнпм гасу 

Емитпване кплишине 

у тпку нпрмалнпг 
рада ппстрпјеоа 1. 

Емитпване 
кплишине у 

акцидентним 
ситуацијама Нашин 

пдређи-
ваоа 3. 

Метпда 
пдређи-

ваоа 

Средоа 
гпдищоа 

измерена 
вреднпст Нашин 

пдређи-
ваоа 3. 

mg/ нпрмални 
m3 g/h kg/god2 kg/god2 

Угљен мпнпксид 0,7 1 1,6 2 
Није забележена ни једна акцидентна 
ситуација тпкпм 2011. гпдине. 

Оксиди азпта кап азпт 
дипксид 117 1 273,4 334,6 

 

 
НАППМЕНЕ: 

У гпдищоем билансу емисије загађујућих материја  су дати параметри кпји су испитивани, а  на  пснпву Уредбе п 
гранишним вреднпстима  емисија загађујућих материја  у ваздух, "Службени гласник РС", брпј 71/10.  

 

 
               Пбразац 5.  

УПРАВЉАОЕ ПТПАДПМ 

                   

ВРСТЕ И КЛАСИФИКАЦИЈА ПРПИЗВЕДЕНПГ ПТПАДА 

Местп настанка птпада  

Шљака рптаципне пећи наста је тппљеоем плпвних сирпвина и ппмпћних материјала у 
нагибнпј рптаципнпј пећи. 

Гепграфске кппрдинате 
лпкације птпада 1. 

N 45⁰  03' 09,56"   

E 20⁰  05' 55,78"   

Врста птпада 
Индустријски птпад 

Опис птпада 

Шљака рптаципне пећи је ппасан птпад, претежнп металнпг ппрекла. Сашиоена је пд неплпвних 
кпмппнената кпје запстају накпн тппљеоа плпвне пасте у рптаципнпј пећи на пкп 1200 C, при 
шему је примарни циљ дпбијаое сирпвпг плпва. Шљака је тамнп сиве дп црне бпје, кпмада 
неправилнпг пблика и разлишите велишине и тп пд спращенпг пблика дп крупних кпмада.  

Назив птпада 

Шљака рптаципне пећи 

Категприја  птпада - Q листа  2. Q 0 8   

Индексни брпј птпада из Каталпга  птпада
 2.

 1 0 0 4 0 1*   

Карактер птпада 3. 

Инертан   

  

Неппасан   

Опасан X 

Извещтај п 

испитиваоу птпада 

Брпј: 02-634/1                 

Датум издаваоа: 31.03.2011.                 

Ознака ппасне карактеристике птпада 2.  Н 1 4 / Н 1 5 / Н       

Категприја  ппаснпг птпада према ппреклу и саставу 
2.
 Y 2 2 / Y     / Y       

Физишкп стаое                 
птпада 3. 

Чврста  материја  – прах X 

  

Чврста  материја - кпмади X 

Вискпзна паста   

Тешна материја   
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Талпг   

Кпмппненте кпје 
птпад шине ппасним 

CAS брпј Хемијски назив 

Садржај ппасне 

материје                            
(kg п.м. / kg птпадa) 

Није дпказанп у кпм 
је пблику елемент 

везан, такп да се не 
зна CAS No. 

Олпвп, Pb 0,3 

    

    

      

      

      

      

      

                   

КПЛИЧИНЕ ПТПАДА 4. 

Кплишина прпизведенпг птпада у извещтајнпј гпдини (t) 371 

  

Стаое привременпг складищта на дан 

1. јануар 0 

31. децембар 371 

Нашин пдређиваоа кплишина птпада 5. 1 

 

ВРСТЕ И КЛАСИФИКАЦИЈА ПРПИЗВЕДЕНПГ ПТПАДА 

Местп настанка птпада  

Ппстрпјеое за прешищћаваое птпадне впде 

Гепграфске кппрдинате лпкације птпада 1. 

N 45⁰  03' 09,56" 
 
 

E 20⁰  05' 55,78"   

Врста птпада 
Индустријски птпад 

Опис птпада 

Муљ станице за прешищћаваое впде настаје уклаоаоем нешистпћа из 
птпадне впде ппстрпјеоа. Претежнп је наранчасте бпје кпја пптише пд 
гвпжђа-III, кпје се кпристи кап ппмпћнп средствп за талпжеое. Муљ је бпгат 
впдпм шији се слпј кпнстантнп издваја услед талпжеоа шврстих материја, те 
се за сада ташна кплишина птпада не зна, јер се впда сталнп пдлива и враћа у 
прпцес. 

Назив птпада 

Муљ станице за  прешищћаваое впде 

Категприја  птпада - Q листа  2. Q 0 9   

Индексни брпј птпада из Каталпга  птпада  2. 1 9 0 8 1 3*   

Карактер птпада 3. 

Инертан   

  

Неппасан   

Опасан X 

Извещтај п испитиваоу птпада 

Брпј: 02-942/1                 

Датум издаваоа: 11.05.2011.                 

Ознака ппасне карактеристике птпада 2.  Н 1 5 / Н     / Н       

Категприја  ппаснпг птпада према ппреклу и саставу 
2.
 Y 3 0 / Y     / Y       

Физишкп стаое                 птпада 3. 

Чврста  материја  – прах   

  

Чврста  материја - кпмади   

Вискпзна паста   

Тешна материја   

Талпг X 

Кпмппненте кпје птпад шине ппасним 

CAS брпј Хемијски назив 

Садржај 
ппасне 

материје                            
(kg п.м. / kg 

птпадa) 
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Није дпказанп у кпм 
је пблику елемент 

везан, такп да се не 
зна CAS No. 

Олпвп, Pb 0,0006 

Антимпн, Sb 0,003 

Баријум, Ba 0,007 

      

      

      

      

      

                   

КПЛИЧИНЕ ПТПАДА 4. 

Кплишина прпизведенпг птпада у извещтајнпј гпдини (t) 18 

  

Стаое привременпг складищта на дан 

1. јануар 0 

31. 

децембар 18 

Нашин пдређиваоа кплишина птпада 5. 3 

 

ВРСТЕ И КЛАСИФИКАЦИЈА ПРПИЗВЕДЕНПГ ПТПАДА 

Местп настанка птпада  

Ферпмагнетни птпад наста је механишким пдвајаоем неусаглащених, 
ферпмагнетних делпва акумулатпра пре уласка истих у дрпбилицу, на  
трансппртнпј траци. 

Гепграфске кппрдинате лпкације птпада 
1.
 

N 45⁰  03' 09,56"   

E 20⁰  05' 55,78"   

Врста птпада 
Индустријски птпад 

Опис птпада 

Ппд пвим птпадпм се ппдразумева сваки цеп птпадни акумулатпр или оегпв 
деп кпји је ферпмагнетнпг ппрекла (гвпжђе, оегпве легуре, никал, кпбалт). Овај 
птпад се детектује магнетпм ппстављеним изнад трансппртне траке за 
акумулатпре, механишки се пдваја пд стране радника и сакупља у кпнтејнер 
ппстављен исппд траке. 

Назив птпада 

Ферпмагнетни птпад   

Категприја  птпада - Q листа  2. Q 1 4   

Индексни брпј птпада из Каталпга  птпада 2. 1 9 1 0 0 1   

Карактер птпада 3. 

Инертан   

  

Неппасан X 

Опасан   

                   

КПЛИЧИНЕ ПТПАДА 4. 

Кплишина прпизведенпг птпада у извещтајнпј гпдини (t) 8,4 

  

Стаое привременпг складищта на дан 

1. јануар 0 

31. децембар 8,4 

Нашин пдређиваоа кплишина птпада 5. 1 

 

ВРСТЕ И КЛАСИФИКАЦИЈА ПРПИЗВЕДЕНПГ ПТПАДА 

Местп настанка птпада  

Пплипрппилен наста је у ппгпну "Engitec" за  дрпбљеое и 
хидрпдинамишку сепарацију птпадних плпвних акумулатпра. 

Гепграфске кппрдинате лпкације птпада 
1.
 

N 45⁰  03' 09,56"   

E 20⁰  05' 55,78"   

Врста птпада 
Индустријски птпад 
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Опис птпада 

Овај птпад представља издрпбљена пластишна кућищта плпвнп 
киселих акумулатпра. Тп су шврсти, разнпбпјни кпмади 
неправилнпг пблика. Пп хемијскпм саставу, птпад је прете жнп 
пплипрппилен, уз металне примесе, пд кпјих је најзаступљеније 
плпвп кпга  има дп пкп 1000 mg/kg. 

Назив птпада 

Пплипрппилен из сепарације 

Категприја  птпада - Q листа  2. Q 1 6   

Индексни брпј птпада из Каталпга  птпада
 2.

 1 9 1 2 0 4   

Карактер птпада 3. 

Инертан   

  

Неппасан X 

Опасан   

Извещтај п испитиваоу птпада 

Брпј: 02-2983/1                 

Датум издаваоа: 14.12.2010.                 

Ознака ппасне карактеристике птпада 2.  Н     / Н     / Н       

Категприја  ппаснпг птпада према ппреклу и саставу 2. Y     / Y     / Y       

Физишкп стаое                 птпада 3. 

Чврста  материја  – прах   

  

Чврста  материја - кпмади   

Вискпзна паста   

Тешна материја   

Талпг   

Кпмппненте кпје птпад шине ппасним 

CAS брпј Хемијски назив 

Садржај 
ппасне 

материје                            

(kg п.м. / kg 
птпадa) 

/ / / 

      

      

      

      

      

      

      

                   

КПЛИЧИНЕ ПТПАДА 
4.
 

Кплишина прпизведенпг птпада у извещтајнпј гпдини (t) 242 

  

Стаое привременпг складищта на дан 

1. јануар 56 

31. 
децембар 292 

Нашин пдређиваоа кплишина птпада 5. 1 
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1 27.09. 

РПРС "Ивлајн, 
Маринкп 
Иванпвић 

предузетник" 
19-00-

01137/2010-02 Камипн 
"Иметак" 

дпп 
501-

123/2011-08 6 R13 

 

ВРСТЕ И КЛАСИФИКАЦИЈА ПРПИЗВЕДЕНПГ ПТПАДА 

Местп настанка птпада  

Пплиетилен настаје у ппгпну "Engitec" за дрпбљеое и 
хидрпдинамишку сепарацију птпадних плпвних акумулатпра. 

Гепграфске кппрдинате лпкације птпада 1. 

N 45⁰  03' 09,56"   

E 20⁰  05' 55,78"   

Врста птпада 
Индустријски птпад 

Опис птпада 

Пплиетиленски сепаратпри су изплатпри кпји се стављају између ппзитивне 
и негативне плпше акумулатпра и спрешавају кратак кпнтакт између оих. 
Структура им је микрпппрпзна, какп би јпни кпји теку са једне на другу 
плпшу мпгли да прпђу. У прпцесу дрпбљеоа и хидрпдинамишке сепарације 
акумулатпра, пвај птпад се издваја у виду танких листића, неправилнпг 
пблика и велишине. 

Назив птпада 

Пплиетиленски сепаратпри  

Категприја  птпада - Q листа  2. Q 1 6   

Индексни брпј птпада из Каталпга  птпада
 2.

 1 9 1 2 1 1*   

Карактер птпада 3. 

Инертан   

  

Неппасан   

Опасан X 

Извещтај п испитиваоу птпада 

Брпј: 02-1463/1                 

Датум издаваоа: 15.07.2011.                 

Ознака ппасне карактеристике  птпада 2.  Н 1 4 / Н     / Н       

Категприја  ппаснпг птпада према ппреклу и саставу 2. Y 4 0 / Y     / Y       

Физишкп стаое                 птпада 3. 

Чврста  материја  – прах   

  

Чврста  материја - кпмади X 

Вискпзна паста   

Тешна материја   

Талпг   

Кпмппненте кпје птпад шине ппасним 

CAS брпј Хемијски назив 

Садржај 
ппасне 

материје                            

(kg п.м. / kg 
птпадa) 

7439-92-1 Олпвп, Pb 0,003 

      

      

      

      

      

      

      

                   

КПЛИЧИНЕ ПТПАДА 
4.
 

Кплишина прпизведенпг птпада у извещтајнпј гпдини (t) 172 

  

Стаое привременпг складищта на дан 

1. јануар 36 
31. 
децембар 208 

Нашин пдређиваоа кплишина птпада 5. 1 
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13. ИГБ Аутоматив 

 
              Пбразац 1.  

ППШТИ ППДАЦИ П ИЗВПРУ ЗАГАЂИВАОА  

                 

 Извештај за 2 0 1 1 гпдину         

                 

ППДАЦИ П ПРЕДУЗЕЋУ 

Ппрески идентификаципни брпј (ПИБ) 105136693 

Матишни брпј предузећа 20326450 

Пун назив предузећа IGB AUTOMOTIVE COMP DOO INĐIJA 

Адреса 

Местп Inđi ja 

Шифра места   

Ппщтански брпј 22320 

Улица и брпј Severois tocna Radna Zona bb 

Телефпн 022/520250 

Телефакс   

E mail info@bauerhin.rs  

Опщтина Inđi ja 

Шифра ппщтине   

Шифра претежне делатнпсти 2931 

                 

ППДАЦИ П ПДГПВПРНПМ ЛИЦУ 

Име и презиме Maljkovid Mirko 

Функција Menadžer Nabavke i  Logistike 

Телефпн 022/520276 

                 

ППДАЦИ П ЛИЦУ ПДГПВПРНПМ ЗА САРАДОУ СА АГЕНЦИЈПМ 

Име и презиме   

Функција   

Телефпн   

E mail   

                 

ППДАЦИ П ППСТРПЈЕОУ КПЈЕ ЈЕ ИЗВПР ЗАГАЂИВАОА 

Назив ппстрпјеоа IGB AUTOMOTIVE COMP DOO INĐIJA 

Адреса 

Местп Inđi ja 

Шифра места   

Ппщтански брпј 22320 

Улица и брпј Severois tocna Radna Zona bb 

Телефпн 022/520250 

Телефакс   

E mail info@bauerhin.rs  

Опщтина Inđi ja 

Шифра ппщтине   

Гепграфске кппрдинате                                

ппстрпјеоа 

N 45.058.047 

E 20.098.693 

PRTR кпд ппстрпјеоа   

 
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИСПУСТА У ВАЗДУХ, ВПДЕ И ТЛП И ПРПИЗВПДОЕ ПТПАДА У ППСТРПЈЕОУ   

Укупан брпј испуста  у ваздух 1   

Укупан брпј испуста  у впде 1   

Укупан брпј испуста  на/у тлп 0   

Укупан брпј врста птпада 2   

mailto:info@bauerhin.rs
mailto:info@bauerhin.rs
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ППДАЦИ П РЕЖИМУ РАДА У ППСТРПЈЕОУ   

Режим рада 

Кпнтинуалан x   

Семи кпнтинуалан     

Сезпнски     

Ппшетак сезпне (месец)     

Крај сезпне (месец)     

Брпј смена дневнп 

Једна     

Две     

Три x   

Брпј радних дана 

недељнп 6   

гпдищое 310   

сезпнски     

    

ППДАЦИ П ЗАППСЛЕНИМА У ППСТРПЈЕОУ   

Укупан брпј заппслених у ппстрпјеоу 
Сталнп 403   

Ппвременп 279   

Брпј заппслених пп сменама 

Прва смена 270   

Друга  смена 206   

Трећа смена 206   

     

ППДАЦИ П КПРИШЋЕНИМ ГПРИВИМА У ППСТРПЈЕОУ 

Гпривп бр. 1.  

Назив гприва Zemni  gas 

Тип гприва Gas 

Јединица мере m3 

Пптрпщоа на дан 12204 

Нашин лагерпваоа nema 

Максимални капацитет лагера 0 

Прпсешна кплишина на лагеру 0 

     

Гпривп бр. 2.  

Назив гприва Elektricna Struja 

Тип гприва s truja 

Јединица мере kw/h 

Пптрпщоа на дан 102000 

Нашин лагерпваоа - 

Максимални капацитет лагера 0 

Прпсешна кплишина на лагеру 0 

     

Гпривп бр. 3.  

Назив гприва Benzin 

Тип гприва tečno 

Јединица мере l 

Пптрпщоа на дан 448 

Нашин лагерпваоа - 

Максимални капацитет лагера 0 

Прпсешна кплишина на лагеру 0 

     

Гпривп бр. 4.  

Назив гприва Euro Dizel   

Тип гприва tečno 

Јединица мере l 

Пптрпщоа на дан 1362 
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Нашин лагерпваоа - 

Максимални капацитет лагера 0 

Прпсешна кплишина на лагеру 0 

 
ППДАЦИ П ПРПИЗВПДИМА ИЗ ППСТРПЈЕОА 

Прпизвпд бр. 1.  

Шифра прпизвпда 2931 

Назив прпизвпда Grejac za sedis te 

Опис  Grejac za sedis te 

Јединица мере kom 

Гпдищоа прпизвпдоа 5429315 

Инсталисани капацитет 5429315 

Прпсешнп ангажпвани капацитет   

Нашин лагерпваоа magacin 

Максимални капацитет лагера 25000 

Прпсешна кплишина на лагеру 60000 

  

Прпизвпд бр. 2.  

Шифра прпизвпда 2931 

Назив прпизвпда Senzor zauzeca sedista 

Опис  Senzor zauzeca sedista 

Јединица мере kom 

Гпдищоа прпизвпдоа 215488 

Инсталисани капацитет 215488 

Прпсешнп ангажпвани капацитет 215488 

Нашин лагерпваоа magacin 

Максимални капацитет лагера 15000 

Прпсешна кплишина на лагеру 5000 

 
          Пбразац 2.  

ЕМИСИЈЕ У ВАЗДУХ 

               

ППДАЦИ П ИЗВПРУ   

Брпј и назив извпра 
Брпј -   

Назив -   

Врста извпра 
Енергетски -   

Индустријски -   

Гепграфска дужина и щирина 
N -   

Е -   

Надмпрска висина (mnv) -   

Инсталисана тпплптна снага  на  улазу (MWth) 2. -   

Гпдищоа искприщћенпст капацитета  (%) -   

Висина извпра (m) -   

Унутращои прешник извпра на врху (m) -   

Средоа гпдищоа температура излазних гаспва на мернпм месту 

(oC) 
-   

Средоа гпдищоа брзина излазних гаспва на мернпм месту (m/s) -   

Средои гпдищои излазни прптпк на мернпм месту ( m3N/h) -   

Режим рада извпра 
Кпнтинуалан -   

Дискпнтинуалан -   
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ППДАЦИ П РАДУ      

Брпј радних дана извпра гпдищое -     

Брпј радних сати извпра на дан -     

Укупни брпј радних сати гпдищое -     

Расппдела гпдищоих емисија пп 
сезпнама (%) 

Зима (Дец, Јан, Феб) -     

Прплеће (Мар, Апр, Мај) -     

Летп (Јун, Јул, Авг) -     

Јесен (Сеп, Окт, Нпв) -     

 
                     Пбразац 3.  

ЕМИСИЈЕ У ВПДЕ  

                        

ППДАЦИ П ИСПУСТУ 

Брпј и назив испуста 
Брпј 32750/32749 

Назив   

Врста птпадне впде кпја  се испущта 

Санитарне + 

Технплпщке + 

Расхладне - 

Атмпсферске - 

Гепграфске кппрдинате испуста  1. 
N 45.058.047 

E 20.098.693 

Режим рада испуста 
Кпнтинуалан + 

Дискпнтинуалан - 

Прпјектпвани капацитет испуста (l/s ) 0,386 

Временски перипд испущтаоа (дан/гпд) 310 

Укупне кплишина испущтене птпадне впде у извещтајнпј гпдини на испусту (m3/гпд) 12000 

Врста реципијента kanalizaci ja 

Назив реципијента JKP vodovod i  kanalizaci ja Indjija 

 

ППСТРПЈЕОЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАОЕ ПТПАДНИХ ВПДА 

Нема ппстрпјеоа за пречишћаваое птпадних впда - 

 

ВПДПВПДНИ СИСТЕМИ * 

               

Главни 
индустријски 
пптрпщаши 

впде 

Назив 

Шифра 
претежне 

делатнпсти 

Кплишина                                  
исппрушене впде                                               

(m3/гпд) 

IGB AUTOMOTIVE COMP DOO INĐIJA 12000 
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                    Пбразац 5. 

Управљаое птпадпм 

                        

ППДАЦИ П ЛПКАЦИЈИ ПДЛАГАОА 

Брпј и назив лпкације 
на  кпју се пдлаже птпад 

Брпј   

Назив Lafarge cementara 

Гепграфске кппрдинате лпкације 
1.
 

N   

E   

Врста птпада кпји се пдлаже prirodne i vestacke tkanine 
Индексни брпј птпада кпји се пдлаже - 

Кплишина пдлпженпг птпада у тпку извещтајне гпдине (t/гпд)               48 

Укупна кплишина пдлпженпг птпада (t) - 

Операција  пдлагаоа 

Одлагаое птпада на/у тлп (D2) 0 

Дубпкп убризгаваое  (D3) 0 

 
 
               Пбразац 5.  

УПРАВЉАОЕ ПТПАДПМ 

                   

ВРСТЕ И КЛАСИФИКАЦИЈА ПРПИЗВЕДЕНПГ ПТПАДА 

Местп настанка птпада  Ostatci , recli u procesu proizvodnje 

Гепграфске кппрдинате 

лпкације птпада 
1.

 

N     

E     

Врста птпада pri rodne i  vestacke tkanine 

Опис птпада bali rane rolne trakasto secenih tkanina 

Назив птпада bale 

Категприја  птпада - Q листа  2. Q       

Индексни брпј птпада из Каталпга  птпада 2.               

Карактер птпада 3. 

Инертан   

  

Неппасан x 

Опасан   

Физишкп стаое                 

птпада 
3.
 

Чврста  материја  – прах   

  

Чврста  материја - кпмади x 

Вискпзна паста   

Тешна материја   

Талпг   

                   

КПЛИЧИНЕ ПТПАДА 4. 

Кплишина прпизведенпг птпада у извещтајнпј гпдини (t)   

  

Стаое привременпг складищта на дан 

1. јануар 4 

31. децембар 4 

Нашин пдређиваоа кплишина птпада 5. 3 
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14. Гас Тех 
 

Предузеће Гас Тех доставило је изјаву да се на основу члана 75. став 4. Закона о 

заилтити животне средине (Службени гласник Републике Србије, број 1345104, 36/09, 
72109) и Правилника о методологији за израду Националног и Локалног  регистра 
извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података 

(службени гласник Републике Србије број 91/10), привредно друштво за производњу 
гасне и енергетске  опреме, инжењеринг и трговину ,,ГасТех" д.о.о. из Инђије, улица 

Краља Петра И б.б. не сврстава ни у једну категорију загађивача из листи и прилога из 
Правилника. Предузеће,,ГасТех" поседује сертификат СРПС ИСО 14001:2005 иу складу 
са њим поступа приликом производње својих производа. 
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15. Јувитана - Свислајон 

 
 
 
              Пбразац 1.  

ППШТИ ППДАЦИ П ИЗВПРУ ЗАГАЂИВАОА  

                 
 Извештај за 2 0 1 2 гпдину         

                 

ППДАЦИ П ПРЕДУЗЕЋУ 

Ппрески идентификаципни брпј (ПИБ) 100700675 

Матишни брпј предузећа 8003777 

Пун назив предузећа SWISSLION PRODUCT D.0.0. 

Адреса 

Местп INDJIJA 

Шифра места   

Ппщтански брпј 22320 

Улица и брпј KRALJA PETRA I BB 

Телефпн 022/561-562 

Телефакс 022/561-562 

E mail sl-juvitana@swisslion-takovo.com 

Опщтина INDJIJA 

Шифра ппщтине   

Шифра претежне делатнпсти 1089 

                 

ППДАЦИ П ПДГПВПРНПМ ЛИЦУ 

Име и презиме VELIMIR DRASKOVIC 

Функција DIREKTOR 

Телефпн 022/561-562 

                 

ППДАЦИ П ЛИЦУ ПДГПВПРНПМ ЗА САРАДОУ СА АГЕНЦИЈПМ 

Име и презиме MIRJANA MALI 

Функција GLAVNI TEHNOLOG 

Телефпн 022/561-562 

E mail sl-juvitana@swisslion-takovo.com 

                 

ППДАЦИ П ППСТРПЈЕОУ КПЈЕ ЈЕ ИЗВПР ЗАГАЂИВАОА 

Назив ппстрпјеоа CIP PRANJE,KOTLARNICA 

Адреса 

Местп INDJIJA 

Шифра места   

Ппщтански брпј 22320 

Улица и брпј KRALJA PETRA I BB 

Телефпн 022/561-562 

Телефакс 022/561-562 

E mail sl-juvitana@swisslion-takovo.com 

Опщтина INDJIJA 

 
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИСПУСТА У ВАЗДУХ, ВПДЕ И ТЛП И ПРПИЗВПДОЕ ПТПАДА У ППСТРПЈЕОУ   

Укупан брпј испуста  у ваздух 200GODISNJE   

Укупан брпј испуста  у впде 40 GODISNJE   

Укупан брпј испуста  на/у тлп     

Укупан брпј врста птпада 2   

mailto:sl-juvitana@swisslion-takovo.com
mailto:sl-juvitana@swisslion-takovo.com
mailto:sl-juvitana@swisslion-takovo.com
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ППДАЦИ П РЕЖИМУ РАДА У ППСТРПЈЕОУ   

Режим рада 

Кпнтинуалан     

Семи кпнтинуалан x   

Сезпнски     

Ппшетак сезпне (месец)     

Крај сезпне (месец)     

Брпј смена дневнп 

Једна     

Две x   

Три     

Брпј радних дана 

недељнп 5   

гпдищое 200   

сезпнски     

    

ППДАЦИ П ЗАППСЛЕНИМА У ППСТРПЈЕОУ   

Укупан брпј заппслених у ппстрпјеоу 
Сталнп 76   

Ппвременп     

Брпј заппслених пп сменама 

Прва смена 54   

Друга  смена 22   

Трећа смена     

     

ППДАЦИ П КПРИШЋЕНИМ ГПРИВИМА У ППСТРПЈЕОУ 

Гпривп бр. 1.  

Назив гприва pri rodni  gas 

Тип гприва   

Јединица мере m3 

Пптрпщоа на дан 1200m3 

Нашин лагерпваоа   

Максимални капацитет лагера   

Прпсешна кплишина на лагеру   

 
ППДАЦИ П ПРПИЗВПДИМА ИЗ ППСТРПЈЕОА 

Прпизвпд бр. 1.  

Шифра прпизвпда   

Назив прпизвпда DECJE KASICE 

Опис  kasice od voca, povrca  I  mesa 

Јединица мере 128g 

Гпдищоа прпизвпдоа 700t 

Инсталисани капацитет 1300t 

Прпсешнп ангажпвани капацитет 60% 

Нашин лагерпваоа magacin 

Максимални капацитет лагера 200t 

Прпсешна кплишина на лагеру 70t 
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Прпизвпд бр. 2.  

Шифра прпизвпда   

Назив прпизвпда DECIJI SOK I NEKTAR 

Опис  sok I  nektar od voca I  povrca 

Јединица мере 130g 

Гпдищоа прпизвпдоа 600t 

Инсталисани капацитет 1200t 

Прпсешнп ангажпвани капацитет 50% 

Нашин лагерпваоа magacin 

Максимални капацитет лагера 200t 

Прпсешна кплишина на лагеру 50t 

 
 
ППДАЦИ П СИРПВИНАМА У ППСТРПЈЕОУ 

Сирпвина бр. 1.  

Хемијски назив (пп IUPAC-u)   

Тргпвашкп име VOCE 

Агрегатнп стаое при лагерпваоу cvrs to 

Јединица мере kg 

Пптрпщоа на дан 6t 

Нашин лагерпваоа hladnjaca 

Максимални капацитет лагера 200t 

Прпсешна кплишина на лагеру 150t 

  

Сирпвина бр. 2.  

Хемијски назив (пп IUPAC-u)   

Тргпвашкп име POVRCE 

Агрегатнп стаое при лагерпваоу cvrs to 

Јединица мере kg 

Пптрпщоа на дан 3t 

Нашин лагерпваоа hladnjaca 

Максимални капацитет лагера 200t 

Прпсешна кплишина на лагеру 20t 

  

Сирпвина бр. 3.  

Хемијски назив (пп IUPAC-u)   

Тргпвашкп име MESO 

Агрегатнп стаое при лагерпваоу cvrs to 

Јединица мере kg 

Пптрпщоа на дан 700kg 

Нашин лагерпваоа hladnjaca 

Максимални капацитет лагера 200t 

Прпсешна кплишина на лагеру 2t 
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Сирпвина бр. 4. 

Хемијски назив (пп IUPAC-u)   

Тргпвашкп име KONCENTRISANI VOCNI SOK 

Агрегатнп стаое при лагерпваоу tecno 

Јединица мере kg 

Пптрпщоа на дан 300kg 

Нашин лагерпваоа hladnjaca 

Максимални капацитет лагера 200t 

Прпсешна кплишина на лагеру 1t 

  

Сирпвина бр. 5.  

Хемијски назив (пп IUPAC-u) SAHAROZA 

Тргпвашкп име KRISTAL SECER 

Агрегатнп стаое при лагерпваоу cvrs to 

Јединица мере kg 

Пптрпщоа на дан 800kg 

Нашин лагерпваоа magacin 

Максимални капацитет лагера 100t 

Прпсешна кплишина на лагеру 10t 

  

Сирпвина бр. 5.  

Хемијски назив (пп IUPAC-u)   

Тргпвашкп име PIRINAC 

Агрегатнп стаое при лагерпваоу cvrs to 

Јединица мере kg 

Пптрпщоа на дан 500kg 

Нашин лагерпваоа magacin 

Максимални капацитет лагера 100t 

Прпсешна кплишина на лагеру 5t 

 
 
ППДАЦИ П СИРПВИНАМА У ППСТРПЈЕОУ 

Сирпвина бр. 1.   

Хемијски назив (пп IUPAC-u) 

Тргпвашкп име VOCE 

Агрегатнп стаое при лагерпваоу cvrs to 

Јединица мере kg 

Пптрпщоа на дан 6t 

Нашин лагерпваоа hladnjaca 

Максимални капацитет лагера 200t 

Прпсешна кплишина на лагеру 150t 

  

Сирпвина бр. 2.   

Хемијски назив (пп IUPAC-u) 

Тргпвашкп име POVRCE 

Агрегатнп стаое при лагерпваоу cvrs to 

Јединица мере kg 

Пптрпщоа на дан 3t 

Нашин лагерпваоа hladnjaca 

Максимални капацитет лагера 200t 
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Прпсешна кплишина на лагеру 20t 

  

Сирпвина бр. 3.   

Хемијски назив (пп IUPAC-u) 

Тргпвашкп име MESO 

Агрегатнп стаое при лагерпваоу cvrs to 

Јединица мере kg 

Пптрпщоа на дан 700kg 

Нашин лагерпваоа hladnjaca 

Максимални капацитет лагера 200t 

Прпсешна кплишина на лагеру 2t 

  

Сирпвина бр. 4.   

Хемијски назив (пп IUPAC-u) 

Тргпвашкп име KONCENTRISANI VOCNI SOK 

Агрегатнп стаое при лагерпваоу tecno 

Јединица мере kg 

Пптрпщоа на дан 300kg 

Нашин лагерпваоа hladnjaca 

Максимални капацитет лагера 200t 

Прпсешна кплишина на лагеру 1t 

  

Сирпвина бр. 5.  

Хемијски назив (пп IUPAC-u) SAHAROZA 

Тргпвашкп име KRISTAL SECER 

Агрегатнп стаое при лагерпваоу cvrs to 

Јединица мере kg 

Пптрпщоа на дан 800kg 

Нашин лагерпваоа magacin 

Максимални капацитет лагера 100t 

Прпсешна кплишина на лагеру 10t 

  

Сирпвина бр. 5.   

Хемијски назив (пп IUPAC-u) 

Тргпвашкп име PIRINAC 

Агрегатнп стаое при лагерпваоу cvrs to 

Јединица мере kg 

Пптрпщоа на дан 500kg 

Нашин лагерпваоа magacin 

Максимални капацитет лагера 100t 

Прпсешна кплишина на лагеру 5t 
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ГПДИШОИ БИЛАНС ЕМИСИЈА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА 

        

ППДАЦИ П БИЛАНСУ И НАЧИНУ ПДРЕЂИВАОА ЕМИСИЈА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА 

Назив загађујуће материје 

Кпнцентрација  
загађујуђих материја у 

димнпм гасу 

Емитпване кплишине 
у тпку нпрмалнпг 

рада ппстрпјеоа 1. 

Емитпване 
кплишине у 

акцидентним 
ситуацијама Нашин 

пдређи-

ваоа 3. 

Метпда 
пдређи-

ваоа 

Средоа 
гпдищоа 
измерена 
вреднпст Нашин 

пдређи-

ваоа 3. 

mg/ нпрмални 

m3 g/h kg/god2 kg/god2 

CO ppm     0     1   

CO2 %     9,97     1   

O2     3,8     1   

 
 
 
 
                     Пбразац 3.  

ЕМИСИЈЕ У ВПДЕ  

                        

ППДАЦИ П ИСПУСТУ 

Брпј и назив испуста 
Брпј   

Назив SWISSLION PRODUCT D.O.O. 

Врста птпадне впде кпја  се испущта 

Санитарне x 

Технплпщке x 

Расхладне   

Атмпсферске   

Гепграфске кппрдинате испуста  1. 
N   

E   

Режим рада испуста 
Кпнтинуалан x 

Дискпнтинуалан   

Прпјектпвани капацитет испуста (l/s )   

Временски перипд испущтаоа (дан/гпд)   

Укупне кплишина испущтене птпадне впде у извещтајнпј гпдини на испусту (m3/гпд) 12000 

Врста реципијента   

Назив реципијента   

Слив  KANALIZACIJA 

                        

ППСТРПЈЕОЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАОЕ ПТПАДНИХ ВПДА 

Нема ппстрпјеоа за пречишћаваое птпадних впда X 

 
НАППМЕНЕ: 

PRANJE LINIJE SE VRSI CIP SITEMOM- VODA,MASNA SODA,VODA,LIMUNSKA KISELINA,VODA.TO SE RADI JED NOM 
NEDELJNO. 
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               Пбразац 5.  

УПРАВЉАОЕ ПТПАДПМ 

                   

ВРСТЕ И КЛАСИФИКАЦИЈА ПРПИЗВЕДЕНПГ ПТПАДА 

Местп настанка птпада  SWISSLION PRODUCT 

Гепграфске кппрдинате 
лпкације птпада 1. 

N   
 
 

E     

Врста птпада mul j od pranja i  cis cenj,otpad od biljnog tkiva ,otpad od plastike,otpad od zivotinjskog tkiva 

Опис птпада semena loza,kostice,pokozica voca  i povrca,pvc folija ,s trec folija 

Карактер птпада 3. 

Инертан   

  

Неппасан x 

Опасан   

Извещтај п 
испитиваоу птпада 

Брпј:                   

Датум издаваоа:                   

Физишкп стаое                 
птпада 

3.
 

Чврста  материја  – прах   

  

Чврста  материја - кпмади x 

Вискпзна паста   

Тешна материја x 

Талпг   

                   

КПЛИЧИНЕ ПТПАДА 4. 

Кплишина прпизведенпг птпада у извещтајнпј гпдини (t) 20t 

  

Стаое привременпг складищта на дан 

1. јануар   

31. децембар   

Нашин пдређиваоа кплишина птпада 5. 3 

 
 
НАППМЕНЕ: 

ODLAZEMO NEORGANSKI OTPAD-KARTONSKE KUTIJE,PVC FOLIJA I  OORGANSKI OTPAD OSTATKE OD BILJNOG TKIVA U 
KONTEJNER NA GRADSKU DEPONIJU 
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16. Свислајон продукт 
 
 
               Пбразац 5.  

УПРАВЉАОЕ ПТПАДПМ 

                   

ВРСТЕ И КЛАСИФИКАЦИЈА ПРПИЗВЕДЕНПГ ПТПАДА 

Местп настанка птпада  SWISSLION PRODUCT-POGON ZA PRERADU JAJA 

Гепграфске кппрдинате 
лпкације птпада 1. 

N   
 
 

E     

Врста птпада BIOLOŠKI ANIMALNI OTPAD 

Опис птпада 
LJUSKE  KOKOŠIJIH JAJA- ODVOZE SE U KONTEJNERIMA SVAKODNEVNO NA DEPONIJU- 
JAMU GROBNICU OD STRANE KOMUNALNOG PREDUZEDA 

Назив птпада   

Категприја  птпада - Q листа  2. Q       

Индексни брпј птпада из Каталпга  птпада  2.               

Карактер птпада 3. 

Инертан   

  

Неппасан   

Опасан   

Извещтај п 
испитиваоу птпада 

Брпј:                   

Датум издаваоа:                   

Ознака ппасне карактеристике птпада 2.  Н     / Н     / Н       

Категприја  ппаснпг птпада према ппреклу и саставу 2. Y     / Y     / Y       

                   

КПЛИЧИНЕ ПТПАДА 4. 

Кплишина прпизведенпг птпада у извещтајнпј гпдини (t) 10 

  

Стаое привременпг складищта на дан 

1. јануар 0 

31. децембар 0 

Нашин пдређиваоа кплишина птпада 5.   
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17. Гомбит  

 
 
              Пбразац 1.  

ППШТИ ППДАЦИ П ИЗВПРУ ЗАГАЂИВАОА  

                 

 Извештај за         гпдину         

                                  

ППДАЦИ П ПРЕДУЗЕЋУ 

Ппрески идентификаципни брпј (ПИБ) 101676716 

Матишни брпј предузећа 6520456 

Пун назив предузећа Gombit d.o.o., Privredno društvo za  proizvodnju preradu i promet mesa  

Адреса 

Местп Zemun 

Шифра места 21 

Ппщтански брпј 11080 

Улица и брпј Vojni  put 270 A/II 

Телефпн 011/3149-177, 011/3149-007 

Телефакс 011/3149-007 

E mail office@gombit.com 

Опщтина Zemun 

Шифра ппщтине 21 

Шифра претежне делатнпсти 1013 

                                  

ППДАЦИ П ПДГПВПРНПМ ЛИЦУ 

Име и презиме Milan Vilaret 

Функција di rektor 

Телефпн 022/510-953 

                                  

ППДАЦИ П ЛИЦУ ПДГПВПРНПМ ЗА САРАДОУ СА АГЕНЦИЈПМ 

Име и презиме Nikola  Kosanovid 

Функција rukovodilac održavanja 

Телефпн 022/510-958, 064/8378-272 

E mail nikola.kosanovic@live.com 

                                  

ППДАЦИ П ППСТРПЈЕОУ КПЈЕ ЈЕ ИЗВПР ЗАГАЂИВАОА 

Назив ппстрпјеоа Proizvodni pogon za  proizvodnju, preradu i  promet mesa 

Адреса 

Местп Inđi ja 

Шифра места 212 

Ппщтански брпј 22320 

Улица и брпј Kral ja Petra  I  194ц 

Телефпн 022/510-953, 022/510-954 

Телефакс 022/510-953 

E mail office@gombit.com 

Опщтина In]i ja 

Шифра ппщтине 212 

 
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИСПУСТА У ВАЗДУХ, ВПДЕ И ТЛП И ПРПИЗВПДОЕ ПТПАДА У ППСТРПЈЕОУ 

Укупан брпј испуста  у ваздух 6 

Укупан брпј испуста  у впде 1 

Укупан брпј испуста  на/у тлп   

Укупан брпј врста птпада   

      

mailto:office@gombit.com
mailto:nikola.kosanovic@live.com
mailto:office@gombit.com
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ППДАЦИ П РЕЖИМУ РАДА У ППСТРПЈЕОУ 

Режим рада 

Кпнтинуалан x 

Семи кпнтинуалан   

Сезпнски   

Ппшетак сезпне (месец)   

Крај сезпне (месец)   

Брпј смена дневнп 

Једна x 

Две 

Drugu smenu 

čine 
higijeničarke i 

radnici  na  
pakovanju 

Три   

Брпј радних дана 

недељнп 5 

гпдищое 260 

сезпнски   

  

ППДАЦИ П ЗАППСЛЕНИМА У ППСТРПЈЕОУ 

Укупан брпј заппслених у ппстрпјеоу 
Сталнп 63 

Ппвременп   

Брпј заппслених пп сменама 

Прва смена 51 

Друга  смена 12 

Трећа смена   

 
 
          Пбразац 2.  

ЕМИСИЈЕ У ВАЗДУХ 

                            

ППДАЦИ П ИЗВПРУ    

Брпј и назив извпра 
Брпј 6   

Назив dimnjaci    

Врста извпра 
Енергетски      

Индустријски da    

Гепграфска дужина и щирина 
N     

Е     

Надмпрска висина (mnv)      

Инсталисана тпплптна снага  на  улазу (MWth) 2.      

Гпдищоа искприщћенпст капацитета  (%)      

Висина извпра (m)     

Унутращои прешник извпра на врху (m) 0,4   

Средоа гпдищоа температура излазних гаспва на мернпм месту 
(oC) 

18   

Средоа гпдищоа брзина излазних гаспва на мернпм месту (m/s)     

Средои гпдищои излазни прптпк на мернпм месту ( m3N/h)     

Режим рада извпра 
Кпнтинуалан      

Дискпнтинуалан da    
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ППДАЦИ П РАДУ      

Брпј радних дана извпра гпдищое 208      

Брпј радних сати извпра на дан 3      

Укупни брпј радних сати гпдищое 780      

Расппдела гпдищоих емисија пп 
сезпнама (%) 

Зима (Дец, Јан, Феб) 10      

Прплеће (Мар, Апр, Мај) 15      

Летп (Јун, Јул, Авг) 60      

Јесен (Сеп, Окт, Нпв) 15      

 

ГПДИШОИ БИЛАНС ЕМИСИЈА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА 

                

ППДАЦИ П БИЛАНСУ И НАЧИНУ ПДРЕЂИВАОА ЕМИСИЈА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА 

Назив загађујуће 
материје 

Кпнцентрација  
загађујуђих материја у 

димнпм гасу 

Емитпване кплишине 

у тпку нпрмалнпг 
рада ппстрпјеоа 1. 

Емитпване 
кплишине у 

акцидентним 
ситуацијама Нашин 

пдређи-
ваоа 3. 

Метпда 

пдређи-
ваоа 

Средоа 
гпдищоа 

измерена 
вреднпст Нашин 

пдређи-
ваоа 3. 

mg/ нпрмални 
m3 g/h kg/god2 kg/god2 

Dim (nastao sagorevanjem 
pil jevine)               

 
                     Пбразац 3.  

ЕМИСИЈЕ У ВПДЕ  

                                                

ППДАЦИ П ИСПУСТУ 

Брпј и назив испуста 
Брпј 1 

Назив separator 

Врста птпадне впде кпја  се испущта 

Санитарне da 

Технплпщке da 

Расхладне ne 

Атмпсферске ne 

Гепграфске кппрдинате испуста  1. 
N   

E   

Режим рада испуста 
Кпнтинуалан ne 

Дискпнтинуалан da 

Прпјектпвани капацитет испуста (l/s )   

Временски перипд испущтаоа (дан/гпд) svakodnevno 

Укупне кплишина испущтене птпадне впде у извещтајнпј гпдини на испусту (m3/гпд)   

Врста реципијента   

Назив реципијента   

Слив    

                                                

                                                

ППСТРПЈЕОЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАОЕ ПТПАДНИХ ВПДА 

Нема ппстрпјеоа за пречишћаваое птпадних впда   

Уређаји у ппстрпјеоу за 
пречишћаваое птпадних впда 

(ПППВ) 

Механичкп пречишћаваое 

Рещетка da 

Ситп, механишки филтер ne 
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Пескплпв ne 

Аерисани пескплпв ne 

Талпжник - уздужни ne 

Талпжник - ламинарни ne 

Талпжник - радијални ne 

Сепаратпр масти и уља da 

Флптатпр ne 

Пещшани филтер ne 

Хемијскп пречишћаваое 

Уређај за  неутрализацију   

Уређај за  детпксикацију   

Јпнска измена   

Хлприсаое   

Озпнизација   

Биплпшкп пречишћаваое 

Лагуна   

Аераципни базен   

Бип-филтер   

Бип-диск   

Нитрификација   

Денитрификација   

Ферментација  муља   

Уређаји за измену тпплпте 

Прирпдна измена тпплпте -базени, лагуне   

Расхладни тпрао - прирпдна циркулација  ваздуха   

Расхладни тпрао - присилна циркулација  ваздуха   

Затвпрени расхладни уређаји   

 
АНАЛИЗА ПТПАДНЕ ВПДЕ 

              

ППДАЦИ П БИЛАНСУ ЕМИСИЈА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА 

Назив загађујуће материје CAS брпј 

Средоа 
гпдищоа 

измерена вред. 

заг. материје у 
птпаднпј впди 

Емитпване кплишине 1. 

Нашин 
пдређи-
ваоа 3. 

Метпда 
пдређи-

ваоа 

При 
редпвнпм 

раду 
ппстрпјеоа 

У 

акцидентнпј 
ситуацији 

mg/l kg/god 2 kg/god 2 

Amoni jak (amoni jačni  azot 
(NH3-N))   0,61         

Hloridi (CL)   250         

Ukupni  fosfor (P)   2,6         

Ukupni  azot (N)   2,2         
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               Пбразац 5.  

УПРАВЉАОЕ ПТПАДПМ 

                                      

ВРСТЕ И КЛАСИФИКАЦИЈА ПРПИЗВЕДЕНПГ ПТПАДА 

Местп настанка птпада  Proizvodni pogon u Inđiji 

Гепграфске кппрдинате 
лпкације птпада 1. 

N     

E     

Врста птпада Industrijski otpad 

Опис птпада 

Otpad nastaje preradom mesa, kao takav ni je zagađivač s redine, skladišti se prema vrsti  na  
predviđeno mesto (kontejneri  za kartonm plastiku, ostali otpad) i  odvozi se na za  to 

predviđene deponije 

Назив птпада 

Muljevi  od pranja i  čišdenja, Otpad od životinjskog tkiva , Materijali neophodni za jelo, 

Muljevi  od tretmana tečnog otpada na  likaciji  stvaranja, Papirna i  kartonska ambalaža, 
Plastična ambalaža, Papir i  karton, Otpadi od čišdenja  dimnjaka. 

Категприја  птпада - Q листа  2. Q       

Индексни брпј птпада из Каталпга  птпада 
2.               

Карактер птпада 3. 

Инертан   

  

Неппасан da 

Опасан   

Извещтај п 
испитиваоу птпада 

Брпј:                   

Датум издаваоа:                   

Ознака ппасне карактеристике птпада 2.  Н     / Н     / Н       

Категприја  ппаснпг птпада према ппреклу и саставу 2. Y     / Y     / Y       

Физишкп стаое                 
птпада 3. 

Чврста  материја  – прах da 

  

Чврста  материја - кпмади da 

Вискпзна паста   

Тешна материја da 

Талпг da 

 

                                      

КПЛИЧИНЕ ПТПАДА 4. 

Кплишина прпизведенпг птпада у извещтајнпј гпдини (t)   

  

Стаое привременпг складищта на дан 

1. јануар 3.6m3 

31. 
децембар 5.9m3 

Нашин пдређиваоа кплишина птпада 5. 363.27m3 

 

Трансппрт птпада  Складиштеое птпада 

Назив превпзника 
птпада 

Брпј дпзвпле 

за  превпз 
ппасних 

материја 
Тип превпзнпг 

средства 

Назив ппстрпјеоа за 
складищтеое 

птпада 
Брпј 

дпзвпле 

Отпад предат на 
складищ-теое 

Кпли-

шина 

D пзнака (t) 

JKP "Komunalac" 
Inđi ja     Deponi ja u Inđi ji       

"AIK" Bačka Topola     Bačka Topola       
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18. Аха Пластик 
 
              Пбразац 1.  

ППШТИ ППДАЦИ П ИЗВПРУ ЗАГАЂИВАОА  

                 

 Извештај за         гпдину         

                 

ППДАЦИ П ПРЕДУЗЕЋУ 

Ппрески идентификаципни брпј (ПИБ) 104728304 

Матишни брпј предузећа 20218428 

Пун назив предузећа Aha Plastik 

Адреса 

Местп Inđi ja 

Шифра места   

Ппщтански брпј 22320 

Улица и брпј Save Kovačevida  bb 

Телефпн 022/510-969 

Телефакс 022/510-971 

E mail info@aha-plastik.rs 

Опщтина Inđi ja 

                 

ППДАЦИ П ПДГПВПРНПМ ЛИЦУ 

Име и презиме Tadej Tušek 

Функција di rektor 

Телефпн 022/510-969 

                 

ППДАЦИ П ЛИЦУ ПДГПВПРНПМ ЗА САРАДОУ СА АГЕНЦИЈПМ 

Име и презиме Radivoj Dulibrk 

Функција vođa proizvodnje 

Телефпн 022/510-969 

E mail radivoj.culibrk@aha-plastik.rs 

 

ППДАЦИ П КПРИШЋЕНИМ ГПРИВИМА У ППСТРПЈЕОУ 

Гпривп бр. 1.  

Назив гприва električna energi ja 

Тип гприва   

Јединица мере kw 

Пптрпщоа на дан 200 

Нашин лагерпваоа   

Максимални капацитет ла гера   

Прпсешна кплишина на лагеру   

 
ППДАЦИ П ПРПИЗВПДИМА ИЗ ППСТРПЈЕОА 

Прпизвпд бр. 1.  

Шифра прпизвпда 1VO1807 

Назив прпизвпда PLASTIČNA KANTA 18 L 

Опис  PLASTIČNA KANTA 18 L NAMENJENA ZA POTREBE PAKOVANJA BOJA 

Јединица мере KOMAD 

Гпдищоа прпизвпдоа 500 000 

Инсталисани капацитет 1 000 000 

Прпсешнп ангажпвани капацитет 60% 

Нашин лагерпваоа NA PALETAMA U MAGACINU GOTOVE ROBE 

Максимални капацитет лагера 50 000 

Прпсешна кплишина на лагеру 15 000 

  

mailto:info@aha-plastik.rs
mailto:radivoj.culibrk@aha-plastik.rs
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Прпизвпд бр. 2.  

Шифра прпизвпда 1PV1807 

Назив прпизвпда  PLASTIČNI POKLOPAC 18 L 

Опис  PLASTIČNI POKLOPAC SLUŽI ZA ZATVARANJE KANTE 18 L 

Јединица мере KOMAD 

Гпдищоа прпизвпдоа 500 000 

Инсталисани капацитет 1 000 000 

Прпсешнп ангажпвани капацитет 60% 

Нашин лагерпваоа NA PALETAMA U MAGACINU 

Максимални капацитет лагера 50 000 

Прпсешна кплишина на лагеру 15 000 

  

Прпизвпд бр. 3.  

Шифра прпизвпда 1VO5505 

Назив прпизвпда KANTA PLASTIČNA 5,5 L 

Опис  KANTA PLASTIČNA 5,5 L NAMENJENA ZA PAKOVANJE BOJA 

Јединица мере KOMAD 

Гпдищоа прпизвпдоа 250000 

Инсталисани капацитет 500 000 

Прпсешнп ангажпвани капацитет 60% 

Нашин лагерпваоа NA PALETAM U MAGACINU 

Максимални капацитет лагера 50 000 

Прпсешна кплишина на лагеру 15 000 

 
ППДАЦИ П СИРПВИНАМА У ППСТРПЈЕОУ 

Сирпвина бр. 1.  

Хемијски назив (пп IUPAC-u) polipropilen  

Тргпвашкп име polipropilen  

Агрегатнп стаое при лагерпваоу čvrsto 

Јединица мере kg 

Пптрпщоа на дан 3000 kg 

Нашин лагерпваоа magacin na paletama 

Максимални капацитет лагера 100 tona 

Прпсешна кплишина на лагеру 20 tona 

 
                     Пбразац 3.  

ЕМИСИЈЕ У ВПДЕ  

                        

ППДАЦИ П ИСПУСТУ 

Брпј и назив испуста 
Брпј 1 

Назив   

Врста птпадне впде кпја  се испущта 

Санитарне da 

Технплпщке / 

Расхладне / 

Атмпсферске / 

Гепграфске кппрдинате испуста  1. 
N   

E   

Режим рада испуста 
Кпнтинуалан / 

Дискпнтинуалан   

Прпјектпвани капацитет испуста (l/s )   

Временски перипд испущтаоа (дан/гпд)   

Укупне кплишина испущтене птпадне впде у извещтајнпј гпдини на испусту (m3/гпд)   

Врста реципијента   

Назив реципијента   

Слив    
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ППСТРПЈЕОЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАОЕ ПТПАДНИХ ВПДА 

Нема ппстрпјеоа за пречишћаваое птпадних впда   

Уређаји у ппстрпјеоу за 
пречишћаваое птпадних впда 

(ПППВ) 

Механичкп пречишћаваое 

Рещетка / 

Ситп, механишки филтер / 

Пескплпв / 

Аерисани пескплпв / 

Талпжник - уздужни / 

Талпжник - ламинарни / 

Талпжник - радијални / 

Сепаратпр масти и уља da 

Флптатпр / 

Пещшани филтер / 

Хемијскп пречишћаваое 

Уређај за  неутрализацију / 

Уређај за  детпксикацију / 

Јпнска измена / 

Хлприсаое / 

Озпнизација / 

Биплпшкп пречишћаваое 

Лагуна / 

Аераципни базен / 

Бип-филтер / 

Бип-диск / 

Нитрификација / 

Денитрификација / 

Ферментација  муља / 

Уређаји за измену тпплпте 

Прирпдна измена тпплпте -базени, лагуне / 

Расхладни тпрао - прирпдна циркулација  ваздуха / 

Расхладни тпрао - присилна циркулација  ваздуха / 

Затвпрени расхладни уређаји da 
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19. Изотерм плама 
 
              Пбразац 1.  

ППШТИ ППДАЦИ П ИЗВПРУ ЗАГАЂИВАОА  

                 

 Извештај за         гпдину         

                 

ППДАЦИ П ПРЕДУЗЕЋУ 

Ппрески идентификаципни брпј (ПИБ) 103697998 

Матишни брпј предузећа 20000627 

Пун назив предузећа IZOTERM-PLAMA DOO 

Адреса 

Местп Inđi ja 

Шифра места 801747 

Ппщтански брпј 22320 

Улица и брпј Save Kovačevid bb-industri jska zona 

Телефпн 022 510 110 

Телефакс 022 510 980 

E mail           

Опщтина Inđi ja 

Шифра ппщтине 80179 

Шифра претежне делатнпсти 2222 

                 

ППДАЦИ П ПДГПВПРНПМ ЛИЦУ 

Име и презиме Goran Blazid 

Функција Di rektor 

Телефпн 022 510 105 

                 

ППДАЦИ П ЛИЦУ ПДГПВПРНПМ ЗА САРАДОУ СА АГЕНЦИЈПМ 

Име и презиме Tanja Momirov 

Функција Razvojni tehnolog 

Телефпн 022 510 110 

E mail tanja.momirov@izoterm-plama.rs  

                 

ППДАЦИ П ППСТРПЈЕОУ КПЈЕ ЈЕ ИЗВПР ЗАГАЂИВАОА 

Назив ппстрпјеоа IZOTERM-PLAMA DOO 

Адреса 

Местп Inđi ja 

Шифра места 801747 

Ппщтански брпј 22320 

Улица и брпј Save Kovačevid bb-industri jska zona 

Телефпн 022 510 110 

Телефакс 022 510 980 

E mail   

Опщтина Inđi ja 

Шифра ппщтине 80179 

 
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИСПУСТА У ВАЗДУХ, ВПДЕ И ТЛП И ПРПИЗВПДОЕ ПТПАДА У ППСТРПЈЕОУ   

Укупан брпј испуста  у ваздух 1   

Укупан брпј испуста  у впде 1   

Укупан брпј испуста  на/у тлп 0   

Укупан брпј врста птпада 2   

     

ППДАЦИ П РЕЖИМУ РАДА У ППСТРПЈЕОУ   

Режим рада Кпнтинуалан x   

mailto:tanja.momirov@izoterm-plama.rs
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Семи кпнтинуалан     

Сезпнски     

Ппшетак сезпне (месец)     

Крај сезпне (месец)     

Брпј смена дневнп 

Једна     

Две     

Три x   

Брпј радних дана 

недељнп 5   

гпдищое 260   

сезпнски     

    

ППДАЦИ П ЗАППСЛЕНИМА У ППСТРПЈЕОУ   

Укупан брпј заппслених у ппстрпјеоу 
Сталнп 49   

Ппвременп 0   

Брпј заппслених пп сменама 

Прва смена 33   

Друга  смена 8   

Трећа смена 8   

     

ППДАЦИ П КПРИШЋЕНИМ ГПРИВИМА У ППСТРПЈЕОУ 

Гпривп бр. 1.  

Назив гприва butan gas za grejanje 

Тип гприва   

Јединица мере   

Пптрпщоа на дан   

Нашин лагерпваоа   

Максимални капацитет лагера   

Прпсешна кплишина на лагеру   

 
ППДАЦИ П ПРПИЗВПДИМА ИЗ ППСТРПЈЕОА 

Прпизвпд бр. 1.  

Шифра прпизвпда   

Назив прпизвпда EPE CEVI 

Опис    

Јединица мере M 

Гпдищоа прпизвпдоа 5 000 000 

Инсталисани капацитет 12 000 000 

Прпсешнп ангажпвани капацитет 42% 

Нашин лагерпваоа PALETE 

Максимални капацитет лагера 250 PALETA 

Прпсешна кплишина на лагеру 100 PALETA 

  

Прпизвпд бр. 2.  

Шифра прпизвпда   

Назив прпизвпда EPE FOLIJE 

Опис    

Јединица мере M2 

Гпдищоа прпизвпдоа 8 000 000 

Инсталисани капацитет 12 000 000 

Прпсешнп ангажпвани капацитет 67% 

Нашин лагерпваоа PALETA 

Максимални капацитет лагера 250 PALETA 

Прпсешна кплишина на лагеру 90 PALETA 
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Прпизвпд бр. 3.  

Шифра прпизвпда   

Назив прпизвпда EPE PROFILI 

Опис    

Јединица мере M 

Гпдищоа прпизвпдоа 2 000 000 

Инсталисани капацитет 12 000 000 

Прпсешнп ангажпвани капацитет 17% 

Нашин лагерпваоа PALETA 

Максимални капацитет лагера 250 PALETA 

Прпсешна кплишина на лагеру 10 PALETA 

 
ППДАЦИ П СИРПВИНАМА У ППСТРПЈЕОУ 

Сирпвина бр. 1.  

Хемијски назив (пп IUPAC-u) polietilen 

Тргпвашкп име oki ten 245a 

Агрегатнп стаое при лагерпва оу čvrsto 

Јединица мере kg 

Пптрпщоа на дан 3600 

Нашин лагерпваоа na  otvorenom 

Максимални капацитет лагера   

Прпсешна кплишина на лагеру 22000 

  

Сирпвина бр. 2.  

Хемијски назив (пп IUPAC-u)   

Тргпвашкп име PRISMA AD XPE Anticollapse 90841 

Агрегатнп стаое при лагерпваоу čvrsto 

Јединица мере kg 

Пптрпщоа на дан 60 

Нашин лагерпваоа u hali 

Максимални капацитет лагера   

Прпсешна кплишина на лагеру 1250 

  

Сирпвина бр. 3.  

Хемијски назив (пп IUPAC-u)   

Тргпвашкп име PRISMA AD PE Fl. Retardant 91423 

Агрегатнп стаое при лагерпваоу čvrsto 

Јединица мере kg 

Пптрпщоа на дан 60 

Нашин лагерпваоа u hali 

Максимални капацитет лагера   

Прпсешна кплишина на лагеру 1250 

  

Сирпвина бр. 4.  

Хемијски назив (пп IUPAC-u)   

Тргпвашкп име PRISMA AD PE Nucleant 91225 

Агрегатнп стаое при лагерпваоу čvrsto 

Јединица мере kg 

Пптрпщоа на дан 40 

Нашин лагерпваоа u hali 

Максимални капацитет лагера   

Прпсешна кплишина на лагеру 1250 
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Сирпвина бр. 5.  

Хемијски назив (пп IUPAC-u)   

Тргпвашкп име GMS 91355 

Агрегатнп стаое при лагерпваоу čvrsto 

Јединица мере kg 

Пптрпщоа на дан 40 

Нашин лагерпваоа u hali 

Максимални капацитет лагера   

Прпсешна кплишина на лагеру 1,25 

 
          Пбразац 2.  

ЕМИСИЈЕ У ВАЗДУХ 

               

ППДАЦИ П ИЗВПРУ   

Брпј и назив извпра 
Брпј 1   

Назив izobutan   

Врста извпра 
Енергетски     

Индустријски x   

Гепграфска дужина и щирина 
N     

Е     

Надмпрска висина (mnv)     

Инсталисана тпплптна снага  на  улазу (MWth) 2.     

Гпдищоа искприщћенпст капацитета  (%)     

Висина извпра (m)     

Унутращои прешник извпра на врху (m)     

Средоа гпдищоа температура излазних гаспва на мернпм месту 
(oC) 

sobna   

Средоа гпдищоа брзина излазних гаспва на мернпм месту (m/s)     

Средои гпдищои излазни прптпк на мернпм месту ( m3N/h) 16,3 kg/h   

Режим рада извпра 
Кпнтинуалан x   

Дискпнтинуалан     

       

ППДАЦИ П РАДУ      

Брпј радних дана извпра гпдищое       

Брпј радних сати извпра на дан       

Укупни брпј радних сати гпдищое 8760     

Расппдела гпдищоих емисија пп 
сезпнама (%) 

Зима (Дец, Јан, Феб) 2190     

Прплеће (Мар, Апр, Мај) 2190     

Летп (Јун, Јул, Авг) 2190     

Јесен (Сеп, Окт, Нпв) 2190     
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                     Пбразац 3.  

ЕМИСИЈЕ У ВПДЕ  

                        

ППДАЦИ П ИСПУСТУ 

Брпј и назив испуста 
Брпј 1 

Назив   

Врста птпадне впде кпја  се испущта 

Санитарне x 

Технплпщке   

Расхладне   

Атмпсферске   

Гепграфске кппрдинате испуста  1. 
N   

E   

Режим рада испуста 
Кпнтинуалан   

Дискпнтинуалан x 

ППСТРПЈЕОЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАОЕ ПТПАДНИХ ВПДА 

Нема ппстрпјеоа за пречишћаваое птпадних впда x 
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20. Мартини Градња 

 
              Пбразац 1.  

ППШТИ ППДАЦИ П ИЗВПРУ ЗАГАЂИВАОА  

                 

 Извештај за 2 0 1 1 гпдину         

                 

ППДАЦИ П ПРЕДУЗЕЋУ 

Ппрески идентификаципни брпј (ПИБ) 105092517 

Матишни брпј предузећа   

Пун назив предузећа Martini  gradnja doo 

Адреса 

Местп Indjija 

Шифра места   

Ппщтански брпј 22200 

Улица и брпј V.Putnika bb 

Телефпн 62587173 

Телефакс   

E mail info@martinigradnja.rs 

Опщтина Indjija 

ППДАЦИ П ПДГПВПРНПМ ЛИЦУ 

Име и презиме Antonio Zanetti 

Функција Di rektor 

Телефпн 63587770 

ППДАЦИ П ППСТРПЈЕОУ КПЈЕ ЈЕ ИЗВПР ЗАГАЂИВАОА 

Назив ппстрпјеоа Mrtini Gradnja doo 

Адреса 

Местп Indjija 

Шифра места   

Ппщтански брпј 22200 

Улица и брпј V.Putnika bb 

mailto:info@martinigradnja.rs
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Телефпн 62587173 

Телефакс   

E mail info@martinigradnja.rs 

  
 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИСПУСТА У ВАЗДУХ, ВПДЕ И ТЛП И ПРПИЗВПДОЕ ПТПАДА У ППСТРПЈЕОУ   

Укупан брпј испуста  у ваздух 0   

Укупан брпј испуста  у впде 0   

Укупан брпј испуста  на/у тлп 0   

Укупан брпј врста птпада 0   

     

ППДАЦИ П РЕЖИМУ РАДА У ППСТРПЈЕОУ   

Режим рада 

Кпнтинуалан     

Семи кпнтинуалан x   

Сезпнски     

Ппшетак сезпне (месец)     

Крај сезпне (месец)     

Брпј смена дневнп 

Једна x   

Две     

Три     

Брпј радних дана 

недељнп 5   

гпдищое     

сезпнски     

    

ППДАЦИ П ЗАППСЛЕНИМА У ППСТРПЈЕОУ   

Укупан брпј заппслених у ппстрпјеоу 
Сталнп 40   

Ппвременп     

Брпј заппслених пп сменама 

Прва смена 40   

Друга  смена     

Трећа смена     

mailto:info@martinigradnja.rs
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ППДАЦИ П КПРИШЋЕНИМ ГПРИВИМА У ППСТРПЈЕОУ 

Гпривп бр. 1.  

Назив гприва Pri rodni  gas 

Тип гприва   

Јединица мере m3 

Пптрпщоа на дан 100 

Нашин лагерпваоа - 

Максимални капацитет лагера - 

Прпсешна кплишина на лагеру - 

     

Гпривп бр. 2.  

Назив гприва eurodizel 

Јединица мере l 

Пптрпщоа на дан 200 

Нашин лагерпваоа tank 

Максимални капацитет лагера 8000 

Прпсешна кплишина на лагеру 2000 

  

ППДАЦИ П ПРПИЗВПДИМА ИЗ ППСТРПЈЕОА 

Прпизвпд бр. 1.  

Назив прпизвпда betonski  prefabrikati 

Јединица мере m2 

Гпдищоа прпизвпдоа cca  100000 

Инсталисани капацитет 180000 

Прпсешнп ангажпвани капацитет pogledaj pod 8 

Нашин лагерпваоа magacin 

Максимални капацитет лагера 10000 

Прпсешна кплишина на лагеру   
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ППДАЦИ П СИРПВИНАМА У ППСТРПЈЕОУ 

Сирпвина бр. 1.  

Хемијски назив (пп IUPAC-u) cement 

Тргпвашкп име cement 

Агрегатнп стаое при лагерпваоу cvrs to 

Јединица мере t 

Пптрпщоа на дан 30 

Нашин лагерпваоа silos 

Максимални капацитет лагера 120 

Прпсешна кплишина на лагеру 60 

  

Сирпвина бр. 2.  

Хемијски назив (пп IUPAC-u) agregat 

Тргпвашкп име frakci ja 

Агрегатнп стаое при лагерпваоу cvrs to 

Јединица мере t 

Пптрпщоа на дан 200 

Нашин лагерпваоа silos 

Максимални капацитет лагера 180 

Прпсешна кплишина на лагеру 100 

Сирпвина бр. 3.  

Хемијски назив (пп IUPAC-u) filer 

Тргпвашкп име filer 

Агрегатнп стаое при лагерпваоу cvrs to 

Јединица мере t 

Пптрпщоа на дан 6 

Нашин лагерпваоа silos 

Максимални капацитет лагера 60 

Прпсешна кплишина на лагеру 25 
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21. Металцинкара 

 
 
              Пбразац 1.  

ППШТИ ППДАЦИ П ИЗВПРУ ЗАГАЂИВАОА  

                 

 Извештај за 2 0 1 1 гпдину         

                 

ППДАЦИ П ПРЕДУЗЕЋУ 

Ппрески идентификаципни брпј (ПИБ) 1041477995 

Матишни брпј предузећа 2009354544 

Пун назив предузећа 
Društvo za zašti tu metalnih proizvoda toplim cinkovanjem Metal-Cinkara 

d.o.o. 

Адреса 

Местп Dupri ja 

Шифра места 744492 

Ппщтански брпј 35230 

Улица и брпј Kneza Miloša bb 

Телефпн 035 8471 947 

Телефакс 035 8473 080 

E mail info@metalcinkara.co.rs 

Опщтина Dupri ja 

Шифра ппщтине 71200 

Шифра претежне делатнпсти 2561 

                 

ППДАЦИ П ПДГПВПРНПМ ЛИЦУ 

Име и презиме Mirsad Draganovid 

Функција di rektor 

Телефпн 063 381 902 

mailto:info@metalcinkara.co.rs
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ППДАЦИ П ЛИЦУ ПДГПВПРНПМ ЗА САРАДОУ СА АГЕНЦИЈПМ 

Име и презиме Olivera  Petkovid 

Функција Predstavnik rukovodstva  za  zađšti tu životne sredine 

Телефпн 035 8472 160 

E mail olivera.petkovic@metalcinkara.co.rs  

                 

ППДАЦИ П ППСТРПЈЕОУ КПЈЕ ЈЕ ИЗВПР ЗАГАЂИВАОА 

Назив ппстрпјеоа Pogon toplog cinkovanja 

Адреса 

Местп Inđi ja  

Шифра места 801747 

Ппщтански брпј 22320 

Улица и брпј Vojvode putnika bb 

Телефпн 022 215 00 68 

Телефакс 022 215 00 70 

E mail info@metalcinkara.co.rs 

Опщтина Inđi ja  

Шифра ппщтине 80179 

Гепграфске кппрдинате                                

ппстрпјеоа 

N 45 ° 3`  

E 20 ° 5`  

PRTR кпд ппстрпјеоа Proizvodnja  I  prerada metala 2DJ 

  
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИСПУСТА У ВАЗДУХ, ВПДЕ И ТЛП И ПРПИЗВПДОЕ ПТПАДА У ППСТРПЈЕОУ   

Укупан брпј испуста  у ваздух 5   

Укупан брпј испуста  у впде /   

Укупан брпј испуста  на/у тлп /   

Укупан брпј врста птпада 6   

     

ППДАЦИ П РЕЖИМУ РАДА У ППСТРПЈЕОУ   

Режим рада 

Кпнтинуалан     

Семи кпнтинуалан da   

Сезпнски     

Ппшетак сезпне (месец)     

Крај сезпне (месец)     

mailto:olivera.petkovic@metalcinkara.co.rs
mailto:info@metalcinkara.co.rs
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Брпј смена дневнп 

Једна da   

Две     

Три     

Брпј радних дана 

недељнп 5-6   

гпдищое 260-312   

сезпнски /   

    

ППДАЦИ П ЗАППСЛЕНИМА У ППСТРПЈЕОУ   

Укупан брпј заппслених у ппстрпјеоу 
Сталнп 47   

Ппвременп     

Брпј заппслених пп сменама 

Прва смена 47   

Друга  смена /   

Трећа смена /   

     

ППДАЦИ П КПРИШЋЕНИМ ГПРИВИМА У ППСТРПЈЕОУ 

Гпривп бр. 1.  

Назив гприва zemni gas 

Тип гприва gas 

Јединица мере m3 

Пптрпщоа на дан 2 420 

Нашин лагерпваоа nema lagerovanja 

Максимални капацитет лагера / 

Прпсешна кплишина на лагеру / 

     

Гпривп бр. 2.  

Назив гприва dizel gorivo 

Тип гприва tečnost 

Јединица мере m3 

Пптрпщоа на дан 0,020-0,040m3 

Нашин лагерпваоа metalna burad 

Максимални капацитет лагера 1m3 

Прпсешна кплишина на лагеру 0,6m3 

 
ППДАЦИ П ПРПИЗВПДИМА ИЗ ППСТРПЈЕОА 

Прпизвпд бр. 1.  

Шифра прпизвпда   

Назив прпизвпда Toplo cinkovana čelična  konstrukci ja 

Опис  
Čelična konstrukcija  zaštidena antikorozivnim nanosom cinka potapanjem u rastop 
cinka, toplim postupkom 

Јединица мере t 

Гпдищоа прпизвпдоа 14 000 t toplo cinkovane čelične konstrukcije 

Инсталисани капацитет 60 000 t toplo cinkovane čelične konstrukcije 

Прпсешнп ангажпвани капацитет 24 % od instalisanog kapaci teta 

Нашин лагерпваоа Otvoreno betonirano skladiš te 

Максимални капацитет лагера Do 1 500 t (zavisno od gabari ta) 

Прпсешна кплишина на лагеру 15-20 t (roba se lageruje nekoliko dana  do preuzimanja od s trane kupca) 
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ППДАЦИ П СИРПВИНАМА У ППСТРПЈЕОУ 

Сирпвина бр. 1.  

Хемијски назив (пп IUPAC-u) HCl 

Тргпвашкп име Hlorovodonična kiselina 

Агрегатнп стаое при лагерпваоу tečno 

Јединица мере kg 

Пптрпщоа на дан 1200 kg 

Нашин лагерпваоа cis terna  zapremine 30 m3  

Максимални капацитет лагера 60 m3 

Прпсешна кплишина на лагеру 30 m3 

  

Сирпвина бр. 2.  

Хемијски назив (пп IUPAC-u) Kompleksna so - cink amonijum hlorid 

Тргпвашкп име Flor fluks 

Агрегатнп стаое при лагерпваоу čvrsto 

Јединица мере kg 

Пптрпщоа на дан 50 kg 

Нашин лагерпваоа paleti rani džakovi 

Максимални капацитет лагера 5 t 

Прпсешна кплишина на лагеру 2 t 

  

Сирпвина бр. 3.  

Хемијски назив (пп IUPAC-u) 
15-25 % fosforna  kiselina, 5-15% hlorovodoni čna kiselina, <4% etoksilirani masni 

alkoholi, <1% but-2-in-1,4-diol                                                                              

Тргпвашкп име Odmašdivač MS 1001 

Агрегатнп стаое при лагерпваоу tečnost 

Јединица мере l 

Пптрпщоа на дан 75 l 

Нашин лагерпваоа IBC kontejneri 

Максимални капацитет лагера 6 000 l 

Прпсешна кплишина на лагеру 3 000 l 

  

Сирпвина бр. 4.  

Хемијски назив (пп IUPAC-u) 
<10% AMINE ETHOXYLEE PROPOXYLEE, <2,5% N-BUTANOL, <2,5% PROPARGYL 
ALCOHOL,< 2,5% FORMALDEHYDE, <2,5% ACETIC ACID 

Тргпвашкп име Zincarev blok 100 

Агрегатнп стаое при лагерпваоу tečnost 

Јединица мере l 

Пптрпщоа на дан 4 l 

Нашин лагерпваоа Plastične kante na eko paleti  

Максимални капацитет лагера 360 l 

Прпсешна кплишина на лагеру 120l 

  

Сирпвина бр. 5.  

Хемијски назив (пп IUPAC-u)  <10% METHENAMINE 

Тргпвашкп име Zincarev blok 107 

Агрегатнп стаое при лагерпваоу tečnost 

Јединица мере l 

Пптрпщоа на дан 0.6 l 

Нашин лагерпваоа Plastične kante na eko paleti 

Максимални капацитет лагера 240  l 

Прпсешна кплишина на лагеру 60 l 
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Сирпвина бр. 6.  

Хемијски назив (пп IUPAC-u) ZnCl2 

Тргпвашкп име Cink hlorid 

Агрегатнп стаое при лагерпваоу čvrsto 

Јединица мере kg 

Пптрпщоа на дан 22 kg 

Нашин лагерпваоа big bag vrede na eko paleti 

Максимални капацитет лагера 6t 

Прпсешна кплишина на лагеру 3t 

  
Сирпвина бр. 7.  

Хемијски назив (пп IUPAC-u) NH4OH 

Тргпвашкп име Amoni jačna voda 

Агрегатнп стаое при лагерпваоу tečnost 

Јединица мере l 

Пптрпщоа на дан 8l 

Нашин лагерпваоа IBC kontejneri 

Максимални капацитет лагера 2000 l 

Прпсешна кплишина на лагеру 500 l 

  
Сирпвина бр. 7.  

Хемијски назив (пп IUPAC-u) H2O2 

Тргпвашкп име Vodonik peroksid 

Агрегатнп стаое при лагерпваоу tečnost 

Јединица мере l 

Пптрпщоа на дан 15l 

Нашин лагерпваоа IBC kontejneri 

Максимални капацитет лагера 2000 l 

Прпсешна кплишина на лагеру 500 l 

  
Сирпвина бр. 7.  

Хемијски назив (пп IUPAC-u) 
5-10% natrujum nitrat, 3-7% hrom trihlorid, <3% kobalt oksalat, <3% hrom 
tri fluorid, <3% Alkalne soli organskih ugl jenih kiselina                                         

Тргпвашкп име SurTek 541 V 

Агрегатнп стаое при лагерпваоу tečnost 

Јединица мере l 

Пптрпщоа на дан 4l 

Нашин лагерпваоа Plastične kante na eko paleti  

Максимални капацитет лагера 150l 

Прпсешна кплишина на лагеру 75l 
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          Пбразац 2.  

ЕМИСИЈЕ У ВАЗДУХ 

               

ППДАЦИ П ИЗВПРУ   

Брпј и назив извпра 
Брпј 1   

Назив kotlovsko postrojenje   

Врста извпра 
Енергетски     

Индустријски 1   

Гепграфска дужина и щирина 
N 45° 3,26 ´ 22"   

Е 20° 5,39´37´´   

Надмпрска висина (mnv) 113   

Инсталисана тпплптна снага  на  улазу (MWth) 2.     

Гпдищоа искприщћенпст капацитета  (%) 25%   

Висина извпра (m) 22   

Унутращои прешник извпра на врху (m) 0,4   

Средоа гпдищоа температура излазних гаспва на мернпм месту 
(oC) 

56   

Средоа гпдищоа брзина излазних гаспва на мернпм месту (m/s) 1,4   

Средои гпдищои излазни прптпк на мернпм месту ( m3N/h) 473,3   

Режим рада извпра 
Кпнтинуалан     

Дискпнтинуалан da   

       

              

              

               

ППДАЦИ П РАДУ      

Брпј радних дана  извпра гпдищое 90     

Брпј радних сати извпра на дан 4     

Укупни брпј радних сати гпдищое 360     

Расппдела гпдищоих емисија пп 

сезпнама (%) 

Зима (Дец, Јан, Феб) 100%     

Прплеће (Мар, Апр, Мај) /     

Летп (Јун, Јул, Авг) /     

Јесен (Сеп, Окт, Нпв) /     

               

               

ППДАЦИ П КПРИШЋЕНПМ ГПРИВУ 2 

Гпривп Гпривп 1 Гпривп 2 Гпривп 3 Гпривп 4 

Назив гприва  zemni gas       

Укупна гпдищоа пптрпщоа (t)         

Дпоа тпплптна мпћ гприва (kЈ/kg)          

Састав гприва (мас. %) 

S         

N         

Cl         
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ГПДИШОИ БИЛАНС ЕМИСИЈА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА 

        

ППДАЦИ П БИЛАНСУ И НАЧИНУ ПДРЕЂИВАОА ЕМИСИЈА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА 

Назив загађујуће материје 

Кпнцентрација  
загађујуђих материја у 

димнпм гасу 

Емитпване кплишине 
у тпку нпрмалнпг 

рада ппстрпјеоа 1. 

Емитпване 
кплишине у 

акцидентним 
ситуацијама Нашин 

пдређи-

ваоа 3. 

Метпда 
пдређи-

ваоа 

Средоа 
гпдищоа 
измерена 
вреднпст Нашин 

пдређи-

ваоа 3. 

mg/ нпрмални 

m3 g/h kg/god2 kg/god2 

CO 1,56 1 0,737 0,265   2   

NOx 85 1 40,2 14,473   2   

 
 
          Пбразац 2.  

ЕМИСИЈЕ У ВАЗДУХ 

               

ППДАЦИ П ИЗВПРУ   

Брпј и назив извпра 
Брпј 2   

Назив kada za toplo cinkovanje   

Врста извпра 
Енергетски     

Индустријски 1   

Гепграфска дужина и щирина 
N 45° 3,26 ´ 12"   

Е 20° 5,41' 27´´   

Надмпрска висина (mnv) 113   

Инсталисана тпплптна снага  на  улазу (MWth) 
2.
     

Гпдищоа искприщћенпст капацитета  (%) 25%   

Висина извпра (m) 11   

Унутращои прешник извпра на врху (m) 1,5   

Средоа гпдищоа температура излазних гаспва на мернпм месту 
(oC) 

19   

Средоа гпдищоа брзина излазних гаспва на мернпм месту (m/s) 6,12   

Средои гпдищои излазни прптпк на мернпм месту ( m3N/h) 38947   

Режим рада извпра 
Кпнтинуалан     

Дискпнтинуалан da   

       

ППДАЦИ П РАДУ      

Брпј радних дана извпра гпдищое 300     

Брпј радних сати извпра на дан 8     

Укупни брпј радних сати гпдищое 2400     

Расппдела гпдищоих емисија пп 
сезпнама (%) 

Зима (Дец, Јан, Феб) 25%     

Прплеће (Мар, Апр, Мај) 25%     

Летп (Јун, Јул, Авг) 25%     

Јесен (Сеп, Окт, Нпв) 25%     
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ГПДИШОИ БИЛАНС ЕМИСИЈА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА 

        

ППДАЦИ П БИЛАНСУ И НАЧИНУ ПДРЕЂИВАОА ЕМИСИЈА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА 

Назив загађујуће материје 

Кпнцентрација  
загађујуђих материја у 

димнпм гасу 

Емитпване кплишине 
у тпку нпрмалнпг 

рада ппстрпјеоа 1. 

Емитпване 
кплишине у 

акцидентним 
ситуацијама Нашин 

пдређи-

ваоа 3. 

Метпда 
пдређи-

ваоа 

Средоа 
гпдищоа 
измерена 
вреднпст Нашин 

пдређи-

ваоа 3. 

mg/ нпрмални 

m3 g/h kg/god2 kg/god2 

HCl  0,444 1 17,29 41,51   2   

praškaste materi je 0,378 1 14,72 35,33   2   

 
 
          Пбразац 2.  

ЕМИСИЈЕ У ВАЗДУХ 

               

ППДАЦИ П ИЗВПРУ   

Брпј и назив извпра 
Брпј 3   

Назив keselinski  tunel   

Врста извпра 
Енергетски     

Индустријски 1   

Гепграфска дужина и щирина 
N 45° 3,27 ´ 94"   

Е 20° 5,41' 36´´   

Надмпрска висина (mnv) 113   

Инсталисана тпплптна снага  на  улазу (MWth) 
2.
     

Гпдищоа искприщћенпст капацитета  (%) 25%   

Висина извпра (m) 11   

Унутращои прешник извпра на врху (m) 1,4   

Средоа гпдищоа температура излазних гаспва на мернпм месту 
(oC) 

29   

Средоа гпдищоа брзина излазних гаспва на мернпм месту (m/s) 3,1   

Средои гпдищои излазни прптпк на мернпм месту ( m3N/h) 16370   

Режим рада извпра 
Кпнтинуалан     

Дискпнтинуалан da   

       

ППДАЦИ П РАДУ      

Брпј радних дана извпра гпдищое 300     

Брпј радних сати извпра на дан 8     

Укупни брпј радних сати гпдищое 2400     

Расппдела гпдищоих емисија пп 
сезпнама (%) 

Зима (Дец, Јан, Феб) 25%     

Прплеће (Мар, Апр, Мај) 25%     

Летп (Јун, Јул, Авг) 25%     

Јесен (Сеп, Окт, Нпв) 25%     
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ГПДИШОИ БИЛАНС ЕМИСИЈА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА 

        

ППДАЦИ П БИЛАНСУ И НАЧИНУ ПДРЕЂИВАОА ЕМИСИЈА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА 

Назив загађујуће материје 

Кпнцентрација  
загађујуђих материја у 

димнпм гасу 

Емитпване кплишине 
у тпку нпрмалнпг 

рада ппстрпјеоа 1. 

Емитпване 
кплишине у 

акцидентним 
ситуацијама Нашин 

пдређи-

ваоа 3. 

Метпда 
пдређи-

ваоа 

Средоа 
гпдищоа 
измерена 
вреднпст Нашин 

пдређи-

ваоа 3. 

mg/ нпрмални 

m3 g/h kg/god2 kg/god2 

HCl  0,476 1 7,8 18,72   2   

praškaste materi je 0,273 1 4,47 10,73   2   

 
          Пбразац 2.  

ЕМИСИЈЕ У ВАЗДУХ 

               

ППДАЦИ П ИЗВПРУ   

Брпј и назив извпра 
Брпј 4   

Назив gorionik velike linije   

Врста извпра 
Енергетски     

Индустријски 1   

Гепграфска дужина и щирина 
N 45° 3,26 ´ 43"   

Е 20° 5,43'  66´´   

Надмпрска висина (mnv) 113   

Инсталисана тпплптна снага  на  улазу (MWth) 2.     

Гпдищоа искприщћенпст капацитета  (%) 100%   

Висина извпра (m) 22   

Унутращои прешник извпра на врху (m) 0,6   

Средоа гпдищоа  температура излазних гаспва на мернпм месту 
(

o
C) 

117   

Средоа гпдищоа брзина излазних гаспва на мернпм месту (m/s) 7,25   

Средои гпдищои излазни прптпк на мернпм месту ( m3N/h) 7381   

Режим рада извпра 
Кпнтинуалан     

Дискпнтинуалан da   

       

ППДАЦИ П РАДУ      

Брпј радних дана извпра гпдищое 365     

Брпј радних сати извпра на дан 24     

Укупни брпј радних сати гпдищое 8760     

Расппдела гпдищоих емисија пп 
сезпнама (%) 

Зима (Дец, Јан, Феб) 25%     

Прплеће (Мар, Апр, Мај) 25%     

Летп (Јун, Јул, Авг) 25%     

Јесен (Сеп, Окт, Нпв) 25%     
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ГПДИШОИ БИЛАНС ЕМИСИЈА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА 

        

ППДАЦИ П БИЛАНСУ И НАЧИНУ ПДРЕЂИВАОА ЕМИСИЈА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА 

Назив загађујуће материје 

Кпнцентрација  
загађујуђих материја у 

димнпм гасу 

Емитпване кплишине 
у тпку нпрмалнпг 

рада ппстрпјеоа 1. 

Емитпване 
кплишине у 

акцидентним 
ситуацијама Нашин 

пдређи-

ваоа 3. 

Метпда 
пдређи-

ваоа 

Средоа 
гпдищоа 
измерена 
вреднпст Нашин 

пдређи-

ваоа 3. 

mg/ нпрмални 

m3 g/h kg/god2 kg/god2 

CO 21,5 1 158,7 1390,2   2   

NO x 11,8 1 87,1 642,88   2   

 
          Пбразац 2.  

ЕМИСИЈЕ У ВАЗДУХ 

               

ППДАЦИ П ИЗВПРУ   

Брпј и назив извпра 
Брпј 5   

Назив gorionik male lini je   

Врста извпра 
Енергетски     

Индустријски 1   

Гепграфска дужина и щирина 
N 45° 3,29 ´ 92"   

Е 20° 5,40'  78´´   

Надмпрска висина (mnv) 113   

Инсталисана тпплптна снага  на  улазу (MWth) 2.     

Гпдищоа искприщћенпст капацитета  (%) 63%   

Висина извпра (m) 22   

Унутращои прешник извпра на врху (m) 0,35   

Средоа гпдищоа температура излазних гаспва на мернпм месту 
(

o
C) 

163   

Средоа гпдищоа брзина излазних гаспва на мернпм месту (m/s) 19,15   

Средои гпдищои излазни прптпк на мернпм месту ( m3N/h) 3320   

Режим рада извпра 
Кпнтинуалан     

Дискпнтинуалан da   

       

 

ППДАЦИ П РАДУ  
    

Брпј радних дана извпра гпдищое 230     

Брпј радних сати извпра на дан 24     

Укупни брпј радних сати гпдищое 5520     

Расппдела гпдищоих емисија пп 

сезпнама (%) 

Зима (Дец, Јан, Феб) 33%     

Прплеће (Мар, Апр, Мај) 33%     

Летп (Јун, Јул, Авг) 33%     

Јесен (Сеп, Окт, Нпв)       
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ГПДИШОИ БИЛАНС ЕМИСИЈА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА 

        

ППДАЦИ П БИЛАНСУ И НАЧИНУ ПДРЕЂИВАОА ЕМИСИЈА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА 

Назив загађујуће материје 

Кпнцентрација  
загађујуђих материја у 

димнпм гасу 

Емитпване кплишине 
у тпку нпрмалнпг 

рада ппстрпјеоа 1. 

Емитпване 
кплишине у 

акцидентним 
ситуацијама Нашин 

пдређи-

ваоа 3. 

Метпда 
пдређи-

ваоа 

Средоа 
гпдищоа 
измерена 
вреднпст Нашин 

пдређи-

ваоа 3. 

mg/ нпрмални 

m3 g/h kg/god2 kg/god2 

CO 9,69 1 32,17 177,58   2   

NO x 34,34 1 114,01 629,33   2   

 
               Пбразац 5.  

УПРАВЉАОЕ ПТПАДПМ 

                   

ВРСТЕ И КЛАСИФИКАЦИЈА ПРПИЗВЕДЕНПГ ПТПАДА 

Местп настанка птпада  

Proizvodni pogon 

Гепграфске кппрдинате 
лпкације птпада 1. 

N 45° 3'   

E 20° 5´   

Врста птпада 
komunalni otpad 

Назив птпада 

komunalni otpad 

Категприја  птпада - Q листа  2.         

Индексни брпј птпада из Каталпга  птпада  2. 2 0 0 3 0 1   

Карактер птпада 3. 

Инертан   

  

Неппасан x 

Опасан   

                   

КПЛИЧИНЕ ПТПАДА 4. 

Кплишина прпизведенпг птпада у извещтајнпј гпдини (t) 25,5 

  

Стаое привременпг складищта на дан 

1. јануар 0 

31. децембар 0 

Нашин пдређиваоа кплишина птпада 
5.
 3 

 

ВРСТЕ И КЛАСИФИКАЦИЈА ПРПИЗВЕДЕНПГ ПТПАДА 

Местп настанка птпада  

Proizvodni pogon 

Гепграфске кппрдинате лпкације птпада 1. 

N 45° 3'   

E 20° 5'   

Врста птпада 
industri jski  otpad 

Опис птпада 

Komadi  žice delimično pocinkovani. 
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Назив птпада 

Otpadi  koji  nisu drugaci je speci fici rani - otpadna pocinkovana zica 

Категприја  птпада - Q листа  2. Q 7     

Индексни брпј птпада из Каталпга  птпада
 2.

 1 2 0 1 9 9   

Карактер птпада 3. 

Инертан   

  

Неппасан x 

Опасан   

Физишкп стаое                 птпада 3. 

Чврста  материја  – прах   

  

Чврста  материја - кпмади x 

Вискпзна паста   

Тешна материја   

Талпг   

                   

КПЛИЧИНЕ ПТПАДА 4. 

Кплишина прпизведенпг птпада у извещтајнпј гпдини (t) 82 

  

Стаое привременпг складищта на дан 

1. јануар 0 

31. децембар 0 

Нашин пдређиваоа кплишина птпада 5. 1 

 
ВРСТЕ И КЛАСИФИКАЦИЈА ПРПИЗВЕДЕНПГ ПТПАДА 

Местп настанка птпада  

Proizvodni pogon 

Гепграфске кппрдинате 
лпкације птпада 1. 

N 43°54' 20.1"   

E 21°22' 47.0"   

Врста птпада 
industri jski  otpad 

Опис птпада 

Predmetni otpad u vidu pepela sitne i  krupne granulacije. Suv. Bez mirisa. 

Назив птпада 

Pepeo od cinka 

Категприја  птпада - Q листа  2. Q 7     

Индексни брпј птпада из Каталпга  птпада  2. 1 1 0 5 0 2   

Карактер птпада 3. 

Инертан   

  

Неппасан x 

Опасан   

Извещтај п 

испитиваоу птпада 

Брпј: 4861/7                 

Датум издаваоа: 20.10.2011                 

Ознака ппасне карактеристике птпада 2.  Н     / Н     / Н       

Категприја  ппаснпг птпада према ппреклу и саставу 
2.
 Y     / Y     / Y       

Физишкп стаое                 
птпада 3. 

Чврста  материја  – прах x 

  

Чврста  материја - кпмади   

Вискпзна паста   

Тешна материја   

Талпг   
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КПЛИЧИНЕ ПТПАДА 4. 

Кплишина прпизведенпг птпада у извещтајнпј гпдини (t) 104 

  

Стаое привременпг складищта на дан 

1. јануар 20 

31. децембар 31 

Нашин пдређиваоа кплишина птпада 5. 1 
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  28.2.2011 

Mavi  Transport Cemal 
Ulusoy 

19-00-00760/2010-02 kamion 

  18.4.2011 

  13.5.2011 

  29.6.2011 

  30.6.2011 

  21.7.2012 

  10.8.2011 

  5.10.2011 
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Извпз птпада  

Земља извпза 

Кплиши-на извезе -нпг 
птпада D

 и
ли

 R
 п

зн
ак

а 

Н
аз

и
в 

и 
ад

ре
са

 

пп
ст

рп
је

о
а 

за
 п

д
ла

га
о

е 

/ 
тр

ет
м

ан
 п

тп
ад

а 

(t) 

Turska 

27,907 

R 
MAVI MADEN ÜRÜNLERI IÇ ve DIS TIC.SAN. 

LTD. STI 

13,78 

9,2 

8,986 

11,082 

7,972 

5,419 

9,808 

 
 

ВРСТЕ И КЛАСИФИКАЦИЈА ПРПИЗВЕДЕНПГ ПТПАДА 

Местп настанка птпада  

Proizvodni pogon 

Гепграфске кппрдинате 
лпкације птпада 1. 

N 46° 03' 25,2" 
 
 

E 20° 05' 41,2"   

Врста птпада 
industri jski  otpad 

Опис птпада 

Praškasta materija , sivo krem boje u suvom stanju. Mirisa na  hlorovodonike.  

Назив птпада 

Čvrst otpad od tretmana gasa 

Категприја  птпада - Q листа  2. Q 9     

Индексни брпј птпада из Каталпга  птпада  2. 1 1 0 5 0 3   

Карактер птпада 3. 

Инертан   

  

Неппасан   

Опасан x 

Извещтај п 
испитиваоу птпада 

Брпј: 4861/6                 

Датум издаваоа: 11.11.2011                 

Ознака ппасне карактеристике птпада 2.  Н 14   / Н 15   / Н       

Категприја  ппаснпг птпада према ппреклу и саставу 2. Y 40   / Y     / Y       

Физишкп стаое                 
птпада 3. 

Чврста  материја  – прах x 

  

Чврста  материја - кпмади   

Вискпзна паста   
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Тешна материја   

Талпг   

Кпмппненте кпје 
птпад шине ппасним 

CAS брпј Хемијски назив 

Садржај ппасне 
материје                            

(kg п.м. / kg птпадa) 

  teški  metali > 0,25% 

      

      

      

      

      

      

      

                   

КПЛИЧИНЕ ПТПАДА 4. 

Кплишина прпизведенпг птпада у извещтајнпј гпдини (t) 10,5 

  

Стаое привременпг складищта на дан 

1. јануар 0 

31. децембар 10,5 

Нашин пдређиваоа кплишина птпада 5. 1 

 
ВРСТЕ И КЛАСИФИКАЦИЈА ПРПИЗВЕДЕНПГ ПТПАДА 

Местп настанка птпада  

Proizodni  pogon 

Гепграфске кппрдинате 
лпкације птпада 1. 

N 43°55  ́   

E 21°22  ́   

Врста птпада 
industri jski  otpad 

Опис птпада 

Komadi  tvrdog cinka sive boje. Teško krunjiv materijal . 

Назив птпада 

Tvrdi cink 

Категприја  птпада - Q листа  2. Q 7     

Индексни брпј птпада из Каталпга  птпада
 2.

 1 1 0 5 0 1   

Карактер птпада 3. 

Инертан   

  

Неппасан x 

Опасан   

Извещтај п 

испитиваоу птпада 

Брпј:  4322/4                 

Датум издаваоа: 07.09.2010                 

Физишкп стаое                 
птпада 3. 

Чврста  материја  – прах   

  

Чврста  материја - кпмади x 

Вискпзна паста   

Тешна материја   

Талпг   

КПЛИЧИНЕ ПТПАДА 
4.
 

Кплишина прпизведенпг птпада у извещтајнпј гпдини (t) 87,435 

  

Стаое привременпг складищта на дан 

1. јануар 0 

31. децембар 27,657 

Нашин пдређиваоа кплишина птпада 5. 1 
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28.2.2011   

Mavi  Transport Cemal 

Ulusoy 
19-00-00760/2010-02 kamion 

18.4.2011   

13.5.2011   

29.6.2011   

10.8.2011   

 
Извпз птпада  

Земља извпза 

Кплиши-на извезе -нпг 

птпада 

D
 и

ли
 R

 п
зн

ак
а 

Н
аз

и
в 

и 
ад

ре
са

 

пп
ст

рп
је

о
а 

за
 п

д
ла

га
о

е 

/ 
тр

ет
м

ан
 п
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ад

а 
(t) 

Turska 

16,700 

R 
MAVI MADEN ÜRÜNLERI IÇ ve DIS TIC.SAN. 

LTD. STI 

5,995 

13,800 

12,668 

10,615 
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22. Монус 

 
 
 
              Пбразац 1.  

ППШТИ ППДАЦИ П ИЗВПРУ ЗАГАЂИВАОА  

                 
 Извештај за 2 0 1 1 гпдину         

                 

ППДАЦИ П ПРЕДУЗЕЋУ 

Ппрески идентификаципни брпј (ПИБ) 100002194 

Матишни брпј предузећа 06921493 

Пун назив предузећа 
MONUS PREDUZEDE ZA PROIZVODNJU, SPOLJNU I UNUTRAŠNJU 

TRGOVINU I USLUGE DOO 

Адреса 

Местп BEOGRAD ZEMUN 

Шифра места 801747 

Ппщтански брпј 11080 

Улица и брпј ALEKSANDRA DUPČEKA 14 

Телефпн 011 377 81 80 

Телефакс 011 377 81 51 

E mail office@monus.rs 

Опщтина ZEMUN 

Шифра ппщтине 80179 

Шифра претежне делатнпсти 1200 

                 

ППДАЦИ П ПДГПВПРНПМ ЛИЦУ 

Име и презиме Živojin Zorkid 

Функција Di rektor 

Телефпн 011 377 81 80 

                 

ППДАЦИ П ЛИЦУ ПДГПВПРНПМ ЗА САРАДОУ СА АГЕНЦИЈПМ 

Име и презиме Milan Zorid 

Функција Di rektor Sektora 

Телефпн 022  52 03 58    

E mail milan.zoric@monus.rs 

                 

ППДАЦИ П ППСТРПЈЕОУ КПЈЕ ЈЕ ИЗВПР ЗАГАЂИВАОА 

Назив ппстрпјеоа 
MONUS PREDUZEDE ZA PROIZVODNJU, SPOLJNU I UNUTRAŠNJU 

TRGOVINU I USLUGE DOO 

Адреса 

Местп Inđi ja 

Шифра места 801747 

Ппщтански брпј 22320 

Улица и брпј Vojvode Putnika bb 

Телефпн 022  52 03 58  

Телефакс 022 55 24 15 

E mail milan.zoric@monus.rs 

Опщтина Inđi ja 

Шифра ппщтине 80179 

Гепграфске кппрдинате                                

ппстрпјеоа 

N 45°03'23.06" 
E 20°06'06.74" 

PRTR кпд ппстрпјеоа   

 
 
 

mailto:milan.zoric@monus.rs
mailto:milan.zoric@monus.rs
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИСПУСТА У ВАЗДУХ, ВПДЕ И ТЛП И ПРПИЗВПДОЕ ПТПАДА У ППСТРПЈЕОУ   

Укупан брпј испуста  у ваздух 3   

Укупан брпј испуста  у впде 0   

Укупан брпј испуста  на/у тлп 0   

Укупан брпј врста птпада 3   

     

ППДАЦИ П РЕЖИМУ РАДА У ППСТРПЈЕОУ   

Режим рада 

Кпнтинуалан     

Семи кпнтинуалан x   

Сезпнски     

Ппшетак сезпне (месец)     

Крај сезпне (месец)     

Брпј смена дневнп 

Једна x   

Две x   

Три 
x-

povremeno 
  

Брпј радних дана 

недељнп 5   

гпдищое 252   

сезпнски 0   

    

ППДАЦИ П ЗАППСЛЕНИМА У ППСТРПЈЕОУ   

Укупан брпј заппслених у ппстрпјеоу 
Сталнп 130   

Ппвременп 0   

Брпј заппслених пп сменама 

Прва смена 97   

Друга  смена 22   

Трећа смена 11   

     

ППДАЦИ П КПРИШЋЕНИМ ГПРИВИМА У ППСТРПЈЕОУ 

Гпривп бр. 1.  

Назив гприва GAS 

Тип гприва Pri rodni  gas 

Јединица мере m3 

Пптрпщоа на дан 1029,7 

Нашин лагерпваоа Nema lagera 

Максимални капацитет лагера 0 

Прпсешна кплишина на лагеру 0 

 
ППДАЦИ П ПРПИЗВПДИМА ИЗ ППСТРПЈЕОА 

Прпизвпд бр. 1.  

Шифра прпизвпда 302010 

Назив прпизвпда Cigarete sa  fil terom 

Опис  Cigarete sa  fil terom za  pušenje 

Јединица мере tona 

Гпдищоа прпизвпдоа 3087,9 

Инсталисани капацитет 12000 

Прпсешнп ангажпвани капацитет 250 

Нашин лагерпваоа akcizni  magacin 

Максимални капацитет лагера 850 

Прпсешна кплишина на лагеру 220 
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ППДАЦИ П СИРПВИНАМА У ППСТРПЈЕОУ 

Сирпвина бр. 1.  

Хемијски назив (пп IUPAC-u)   

Тргпвашкп име Duvan 

Агрегатнп стаое при лагерпваоу čvrsto s tanje 

Јединица мере tona 

Пптрпщоа на дан 8,5 

Нашин лагерпваоа magacin 

Максимални капацитет лагера 1200 

Прпсешна кплишина на ла геру 900 

 

ППДАЦИ П ИЗВПРУ   

Брпј и назив извпра 
Брпј 1   

Назив dimovodni  kanal   

Врста извпра 
Енергетски x   

Индустријски     

Гепграфска дужина и щирина 
N 45°03'23.06"   

Е 20°06'06.74"   

Надмпрска висина (mnv) 111   

Инсталисана тпплптна снага  на  улазу (MWth) 2. 4,9   

Гпдищоа искприщћенпст капацитета  (%) 60%   

Висина извпра (m) 17   

Унутращои прешник извпра на врху (m) 1   

Средоа гпдищоа температура излазних гаспва на мернпм месту 
(oC) 

165   

Средоа гпдищоа брзина излазних гаспва на мернпм ме сту (m/s) 3,6   

Средои гпдищои излазни прптпк на мернпм месту ( m3N/h) 10546   

Режим рада извпра 
Кпнтинуалан x   

Дискпнтинуалан     

       

ППДАЦИ П РАДУ      

Брпј радних дана извпра гпдищое 365     

Брпј радних сати извпра на дан 5     

Укупни брпј радних сати гпдищое 1825     

Расппдела гпдищоих емисија пп 
сезпнама (%) 

Зима (Дец, Јан, Феб)       

Прплеће (Мар, Апр, Мај)       

Летп (Јун, Јул, Авг)       

Јесен (Сеп, Окт, Нпв)       

               

               

ППДАЦИ П КПРИШЋЕНПМ ГПРИВУ 2 

Гпривп Гпривп 1 Гпривп 2 Гпривп 3 Гпривп 4 

Назив гприва  Gas       

Укупна гпдищоа пптрпщоа (m3) 375826       

Дпоа тпплптна мпћ гприва (kЈ/kg)  33338       
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Састав гприва (мас. %) 

Metan 97       

          

          

          

          

 
ГПДИШОИ БИЛАНС ЕМИСИЈА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА 

        

ППДАЦИ П БИЛАНСУ И НАЧИНУ ПДРЕЂИВАОА ЕМИСИЈА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА 

Назив загађујуће материје 

Кпнцентрација  
загађујуђих материја у 

димнпм гасу 
Емитпване 

кплишине у тпку 
нпрмалнпг рада 

ппстрпјеоа 
1.

 

Емитпване 

кплишине у 
акцидентним 
ситуацијама Нашин 

пдређи-
ваоа 3. 

Метпда 
пдређи-

ваоа 

Средоа 

гпдищоа 
измерена 
вреднпст Нашин 

пдређи-
ваоа 3. 

mg/ 
нпрмални m3 g/h kg/god2 kg/god2 

Ugl jen monoksid  (CO ) 75,66 1 731,3 1456,2   1 ALT 
Oksidni  azot, kao azot dioksid 

NO2 102,9 1 990,0 1980,5   1 ALT 

 
НАППМЕНЕ: 

Metan 97% 

Etan  0.92% 

Propan 0.36% 

 

ППДАЦИ П ИЗВПРУ   

Брпј и назив извпра 
Брпј 1   

Назив Lini ja otprašivanja pneumatskog transporta duvana   

Врста извпра 
Енергетски     

Индустријски x   

Гепграфска дужина и щирина 
N 45°03'23.06"   

Е 20°06'06.74"   

Надмпрска висина (mnv) 111   

Инсталисана тпплптна снага  на  улазу (MWth) 2.     

Гпдищоа искприщћенпст капацитета  (%)     

Висина извпра (m) 6   

Унутращои прешник извпра на врху (m) 1,2   

Средоа гпдищоа температура излазних гаспва на мернпм месту 
(oC) 

43,34   

Средоа гпдищоа брзина излазних гаспва на мернпм месту (m/s) 6,98   

Средои гпдищои излазни прптпк на мернпм месту ( m3N/h) 22298   

Режим рада извпра 
Кпнтинуалан x   

Дискпнтинуалан     

       

ППДАЦИ П РАДУ      

Брпј радних дана извпра гпдищое 252     

Брпј радних сати извпра на дан 16     

Укупни брпј радних сати гпдищое 4032     

Расппдела гпдищоих емисија пп 

сезпнама (%) 

Зима (Дец, Јан, Феб)       

Прплеће (Мар, Апр, Мај)       



Лпкални регистар извпра загађиваоа ппщтине Инђија – 2011. извещтајна гпдина 
 

155 

Летп (Јун, Јул, Авг)       

Јесен (Сеп, Окт, Нпв)       

 
ГПДИШОИ БИЛАНС ЕМИСИЈА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА 

        

ППДАЦИ П БИЛАНСУ И НАЧИНУ ПДРЕЂИВАОА ЕМИСИЈА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА 

Назив загађујуће материје 

Кпнцентрација  
загађујуђих материја у 

димнпм гасу 

Емитпване кплишине 
у тпку нпрмалнпг 

рада ппстрпјеоа 1. 

Емитпване 
кплишине у 

акцидентним 
ситуацијама Нашин 

пдређи-

ваоа 3. 

Метпда 
пдређи-

ваоа 

Средоа 
гпдищоа 
измерена 
вреднпст Нашин 

пдређи-

ваоа 3. 

mg/ нпрмални 

m3 g/h kg/god2 kg/god2 

Ukupne praškaste materije   <1 1 23,8 80,9   1   

 

ППДАЦИ П ИЗВПРУ   

Брпј и назив извпра 
Брпј 1   

Назив Lini ja razlistavanja  duvana i  rebra   

Врста извпра 
Енергетски     

Индустријски x   

Гепграфска дужина и щирина 
N 45°03'23.06"   

Е 20°06'06.74"   

Надмпрска висина (mnv) 111   

 

 

Висина извпра (m) 6   

Унутращои прешник извпра на врху (m) 1,2   

Средоа гпдищоа температура излазних гаспва на мернпм месту 

(
o
C) 

34,51   

Средоа гпдищоа брзина излазних гаспва на мернпм месту (m/s) 11,43   

Средои гпдищои излазни прптпк на мернпм месту ( m
3
N/h) 15217   

Режим рада извпра 
Кпнтинуалан x   

Дискпнтинуалан     

       

ППДАЦИ П РАДУ      

Брпј радних дана извпра гпдищое 252     

Брпј радних сати извпра на дан 6     

Укупни брпј радних сати гпдищое 1512     

Расппдела гпдищоих емисија пп 

сезпнама (%) 

Зима (Дец, Јан, Феб)       

Прплеће (Мар, Апр, Мај)       

Летп (Јун, Јул, Авг)       

Јесен (Сеп, Окт, Нпв)       
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ДЕ0 2.  

 
УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ 
 
Количине генерисаног комуналног отпада  

 
Процене генерисаних количина комуналног отпада на територији општине Инђија 
вршио је Факултет техничких наука, Универзитета у Новом Саду у склопу пројекта 

''Утврђивање састава отпада и процене количине у циљу дефинисања стратегије 
управљања секундарним сировинама у склопу одрживог развоја Републике Србије ''. 

Методологија за процену генерисаних количина и састава комуналног отпада која се 
користила у реализацији овог пројекта проистекла је из сагледавања и анализе 
методологија и искустава у државама чланицама ЕУ, коју је Департман за инжењерство 

заштите животне средине, Факултета Техничких Наука из Новог Сада у сарадњи са 
домаћим стручњацима из ове области учинио применљивом за услове у Србији.  

 
У циљу вршења морфолошке анализе комуналног отпада узети су узорци отпада 
приближне тежине 500 kg који су допремљени на локацију за анализу из следећих 

сектора или зона: 

 Градска зона – индивидуално становање 

 Градска зона – колективно становање и комерцијална зона 

 Сеоске зоне у оквиру Oпштине 

 
До жељене масе узорка од 500 kg дошло се сакупљањем око 50 канти од 80 l, 35 канти 

од 120 l, односно од 6 - 8 контејнера запремине 1,1m3. Након узетих узорачких 
канти/контејнера, камион са сакупљеним узорком отпада долази до места које је 
предвиђено за сортирање и анализу и празни свој садржај.  

 
У Табели 1 приказани су упоредни резултати добијени мерењем на терену. Примећује 

се да су генерисане количине отпада веће у летњем и пролећном периоду у односу на 
оне које настају током зимских месеци. Добијени резултати су и очекивани пре свега 
због чињенице да су количине баштенског и биоразградивог отпада доминантне у 

летњој сезони. Такође, активности становника на свим пољима људске делатности, па 
тиме и стварање отпада, далеко је израженије у овом периоду.  

 
Табела 1. Генерисане количине комуналног отпада у општини Инђија 

 

Oпштина 

ИНЂИЈА 

Март 2008. 

(03.03.-09.03.) 

Јул 2008. 

(14.07.-20.07.) 

Септембар 2008. 

(08.09.-14.09.) 

Фебруар 2009. 

(23.02.-01.03.) 

Мај 2009. 

(11.05.-17.05.) 

Понедељак 80.63 78.82 75.91 70.42 71.67 

Уторак 77.01 82.13 79.91 71.06 73.50 

Среда 57.42 71.18 67.87 48.23 64.86 

Четвртак 65.07 81.60 80.85 53.56 70.34 

Петак 63.25 79.98 79.44 61.48 71.40 

Субота / / 1.5 / 6.25 

Недеља 20.85 23.22 21.73 7.73 23.39 

УКУПНО 

(tona) 
363.66 416.92 407.21 312.48 381.41 
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Морфолошки састав отпада  

 
Анализа и сортирање отпада за општину Инђија извршено је у више наврата на 

локацији у Марадику, односно на локацији на којој се налази Технички сектор ЈКП-а 
''Комуналац'' из Инђије. За разлику од осталих општина, одређивање морфолошког 
састава отпада по секторима је већ једном било урађено и у марту 2008. године. Узорци 

су узети из унапред одређених улица, а канте и контејнери који су послужили за узорак 
били су лоцирани и обележени помоћу ГПС уређаја. На овај начин, свака следећа 

анализа може да се изврши на тачно истом узорку (иста канта/контејнер), што ће 
омогућити прецизније сагледавање промена у саставу отпада за сваки сектор. Поред 
тога што ГПС уређај има могућност памћења улица, односно кућа испред којих је узета 

канта/контејнер као део узорка, помоћу њега је могуће бележити и временске услове 
када је узорак узиман (температура, притисак, влажност ваздуха), што ће додатно 

омогућити анализу утицаја временских услова на састав и количину отпада. 
 
У Табели 2 приказани су резултати утврђивања морфолошког састава отпада по 

секторима становања општине Инђија.  
 

 

Табела 2. Процентуална заступљеност различитих категорија отпада по секторима 
становања 

 

 

Табела 2 показује да се анализа рађена у јулу разликује од осталих по томе што се 

пелене нису одвајале као посебна категорија отпада. Оправданост уврштавања пелена 
као посебне категорије у каснијим анализама може се уочити ако се упореде резултати 
из индивидуалног сектора општине Инђија добијени у јулу, у односу на оне из 

септембра. Из табеле се такође види да заступљеност текстила у оба случаја има 
вредност око 7%, али се из резултата анализе рађене 09.09.2008. године види да пелене 

заузимају чак 5,2%, а остали текстил свега 1,64%.  
 
Резултати летње, зимске и пролећне анализе, пројектовани на целу Општину 

представљени су Графицима 1, 2 и 3, као и упоредни приказ резултата (График 4). 
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График 1. Резултати летње анализе морфолошког састава комуналног отпада на 
територији општине Инђија 

 
 
 

 

График 2. Резултати зимске анализе морфолошког састава комуналног отпада на 
територији општине Инђија 
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График 3. Резултати пролећне анализе морфолошког састава комуналног отпада на 

територији општине Инђија 
 
 

 

 

График 4. Упоредни приказ летње, зимске и пролећне анализе морфолошког састава 
комуналног отпада у општини Инђија 
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Депоније на територији општине Инђија  

 

На територији општине Инђија постоји једна комунална депонија (градска депонија 

којом управља ЈКП ''Комуналац''). Према подацима Агенције за  рециклажу из 2005. 
године, регистровано је 28 дивљих депонија и то у следећим насељима инђијске 
општине: Бешка (3), Чортановци (2), Гладно (1), Инђија (7), Јарковци (1), Крчедин (5), 

Марадик (2), Нови Карловци (2), Нови Сланкамен (1) и Сланкаменачки виногради (4).   
 

Депонија ЈКП ''Комуналац'' 

 

Јавно комунално предузеће ''Комуналац'' спада у категорију средњих предузећа и по 

својој структури представља јавно предузеће које је основано ради обављања 
комуналне делатности од општег интереса за грађане и привреду на територији 

општине Инђија. Делокруг рада ЈКП "Комуналац" обухвата низ комуналних 
делатности: одржавање чистоће одношењем отпада и чишћење јавних површина, 
сепарација отпада на месту настанка, сахрањивање и одржавање гробља, подизање и 

одржавање зелених површина, одржавање пијаце, хватање паса луталица и црпљење 
атмосферских и фекалних вода. ЈКП "Комуналац" организовано врши операције 

управљања комуналним и комерцијалним отпадом генерисаним на целој територији 
општине Инђија. Кућни отпад се организовано и редовно односи са целе територије 
општине Инђија према годишњем плану и програму. ЈКП ''Комуналац'' је 2007. године 

започео сепарацију отпада из домаћинстава, тј. на месту његовог настанка (сепарација 
на извору). Такође, предузеће врши услуге одношења комерцијалног отпада која 

генеришу привредни субјекти на територији општине Инђија, као и одређених врста 
неопасног и инертног индустријског отпада.Постројење за управљање отпадом ЈКП 
''Комуналац'' из Инђије сачињавају две радне јединице (слика 3.):  

прва радна јединица (локација ''А'') - депонија за одлагање комуналног отпада, 
смештена на локалитету удаљеном око 4 кm северно од центра насеља Инђија, на 

локацији глинокопа ИГМ ''Рromix'' на делу атара који се назива ''Бешчанско поље'',  
друга радна јединица (локација ''Б'') - Технички сектор Марадик, у оквиру кога се 
налазе механичарска радионица, браварска радионица, складиште секундарних 

сировина и погон за пресовање отпада, која се налази на периферном делу насеља 
Марадик (општина Инђија).  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 3. Ситуациони план локација постројења за управљање отпадом ЈКП 

''Комуналац'', Инђија  
Локација А – депонија комуналног отпада; Локација Б – технички центар у Марадику 
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Упитник о депонији 

 

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ 
1
 

1.1. Назив општине Инђија  

1.2. Адреса (улица, број и насеље) и место Цара Душана 1, Инђија 

1.3. Број телефона  022/561-322 

1.4. Број факса 022/561-301 

1.5. e-mail адреса gjesic@indjija.net 
контакт форма на линку: 
http://www.indjija.net/code/navigate.php?Id=260 

2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СЛУЖБИ КОЈА УПРАВЉА ДЕПОНИЈОМ 
2
 

2.1. Назив Јавно комунално предузеће ''Комуналац'' 

2.2. Адреса (улица, број и насеље) и место Војводе Степе 20/III, Инђија  

2.3. Број телефона  022/561-002, 022/561-281, 022/552-325 

2.4. Број факса 022/561-343 

2.5. e-mail адреса kontakt@komunalac-indjija.com 

3. ПОДАЦИ О ОСОБИ ОВЛАШЋЕНОЈ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ 

3.1. Име и презиме Славко Пувача, дипл.правник 

3.2. Функција Директор 

3.3. Број телефона  022/561-002 

3.4. Број факса 022/561-343 

3.5. e-mail адреса spuvaca@indjija.net 

4. OСНОВНИ ПОДАЦИ О ДЕПОНИЈИ 

4.1. Име општине / места Инђија / Инђија 

4.2. Локација депоније  
(назив депоније, топоним или сл.) 

Градска депонија  

4.3. Број становника општине / места 53000 / 26247 
3
 

4.4. Власништво земљишта на коме се 
налази депонија  

Државно  

Назив власника Скупштина општине Инђија 

4.5. Година почетка депоновања отпада 1979 

4.6. Градови/општине чији отпад се довози 
на депонију 

Општина Инђија  
(свих 11 насељених места општине)  

4.7. Координате депоније 
4
 

Географска ширина N = 45
0
05'19.62'' 

Географска дужина  E = 20
0
03'01.87''  

4.8. Геометрија депоније * 
Дужина (m) а = 352 

Ширина (m) b = 150 

Површина (m
2
) P = 52.800 

Дубина (m) с = 5 

Запремина (m
3
) V = 264.000 

Максимална расположива запремина 
депоније/капацитет депоније (m

3
) 

Vmax = 

Преостала расположива запремина за 
одлагање (m

3
) 

Vras.= 90.000 

                                                                 
1 Извор: интернет страница општине Инђија, http://www.indjija.net 
2 Извор: интернет страница ЈКП ''Комуналац'', http://www.komunalac-indjija.com 
3 Извори: интернет страница општине Инђија, http://www.indjija.net и Wikipedia, http://sr.wikipedia.org/wiki 
4 Слика 4. из Google Еarth. 

mailto:gjesic@indjija.net
http://www.indjija.net/code/navigate.php?Id=260
mailto:kontakt@komunalac-indjija.com
mailto:spuvaca@indjija.net
http://www.indjija.net/
http://www.komunalac-indjija.com/
http://www.indjija.net/
http://sr.wikipedia.org/wiki


Лпкални регистар извпра загађиваоа ппщтине Инђија – 2011. извещтајна гпдина 
 

162 

Просечна годишња количина 
депонованог отпада (m

3
) 

Vsr. = 10.000 

Облик  Овалан  

4.9. Да ли се врши прекривање отпада 
инертним материјалом и када * 

Да, дневно   

Чиме се врши прекривање отпада и 
како 

Инертни материјал – земљиште 
Булдожер TG 110 за равнање и сабијање 

4.10. Механизација за сакупљање отпада и обављање послова на депонији *  
Број и тип возила за сакупљање  9 аутосмећара 

3 ауто подизача – ''накладачи'' 
1 сандучар 

Број и тип возила на депонији  1 булдожер за равнање и сабијање - булдожер 
TG 110 

4.11. Удаљеност депоније од (m) 
5
 

Насеља (насеље Инђија) 3.000 
Обале потока, реке, језера, акумулације 
(обала Дунава) 

5.000 

Извора водоснабдевања 3.000 

Железничке и аутобуске станице  5.000 

Стоваришта запаљивог материјала  Нема 

Војног објекта Нема 

Здравственог објекта, болница  4.000 

Природног лечилишта 15.000 
Прехрамбене индустрије 3.000 

Аеродрома Нема 

Подземних објеката инфраструктуре 
(тунел, подвожњак и сл.) 

4.000 

Гасовода, далековода и нафтовода У близини 

Заштићених природних добара и 
споменика културе  

10.000 

Додатно Локација депоније налази се уз 
пољопривредно земљиште  

4.12. Геолошки састав земљишта (опис) 

Обрадива црница  
Квартарни комплекс са горњим делом формираним углавном од глиновитих 
компоненти 

5. ПОДАЦИ О ОПРЕМЉЕНОСТИ ДЕПОНИЈЕ * 

5.1. Електрична енергија  Технички центар у Марадику 

Гориво (резервоари, агрегати и сл.)  

Водовод Технички центар у Марадику 

Канализација  Технички центар у Марадику 

Колска вага  

Уређени унутрашњи путеви х 

Прикључак на јавни пут х 

Противпожарна опрема  
Систем за прикупљање гасова Планира се  

Платформа за прање возила  

Платформа за истовар отпада  

6. ОБЛИЦИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈУ НА 

ДЕПОНИЈИ * 

                                                                 
5 Извори: Упитник о депонији, Агенција за заштиту животне средине, април 2005. и Радни план постројења за 
управљање отпадом ЈКП ''Комуналац'' Инђија, август 2010. године.  
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6.1. Систем канала за одвођење падавина  

Систем за сакупљање процедних вода 
на депонији – дренажни систем 

Планира се  

Пречишћавање процедних вода  

Равнање х 

Збијање х 

Дезинфекција, дезинсекција и 
дератизација  

х (периодично)  

Мере заштите од буке Планирају се шумски пољозаштитни појасеви 
око депоније.  
Напомена: локација депоније отпада Инђије 
налази се на довољно великој удаљености од 
насеља и објеката било које намене. Врши се 
редовно одржавање опреме. 

Мере заштите од разножења отпада 
ветром 

Планира се систем за орошавање  

7. ПОДАЦИ О ФИЗИЧКОЈ ЗАШТИТИ ДЕПОНИЈЕ * 

7.1. Рампа и пријавница х 

Ограда око депоније   

Чуварска служба на депонији х 

Насип х 

Зелени појас х (самоникле високе зељасте биљке и ниско 
дрвеће – багрем)  

Остало - технички центар у Марадику  Рампа 
Пријавница 
Капија  
Чуварска служба 
Жичана ограда према уличном делу и 
делимично са западне стране 

8. ПОДАЦИ О ОБЛИЦИМА ОТПАДНОГ МАТЕРИЈАЛА КОЈИ СЕ ОДЛАЖЕ НА 
ДЕПОНИЈИ * 

8.1. Агрегатно стање отпада који се одлаже 
на депонији 

чврсто 

8.2. На депонији је забрањено одлагати  

8.3. Облици обраде отпада на депонији 

Хемијско-физичка   

Биолошка  
Термичка  

Кондиционирање  

Није присутан ниједан облик обраде х 

Да ли се поједине врсте отпада одлажу 
одвојено и које 

Сакупљени РЕТ и папир се не одлажу на 
градску депонију, већ се транспортују на 
локацију техничког сектора у Марадику где 
се балирају и привремено складиште до 
предаје предузећима регистрованим за 
делатност третмана отпада  

Остало Физички третман отпада на локацији 
техничког сектора у Марадику – пресовање 
прикупљеног и разврстаног отпада (РЕТ и 
папир)  
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9. ВРСТА ОТПАДНОГ МАТЕРИЈАЛА КОЈИ СЕ ОДЛАЖЕ НА ДЕПОНИЈИ 
6
 

9.1. Комунални (кућни) отпад х 

Метални отпад и делови кућних 
апарата 

х 

Хаварисана возила  х 

Амбалажни отпад 

Стакло х 

Пластика х 
Папир х 

Картон х 

Лименке х 

Пољопривредни отпад и отпад са 
пољопривредних газдинстава 

х 

Грађевински отпад х 

Електронски отпад х 
Опасни отпад (хемикалије, уља, 
батерије, боје, лекови, акумулатори) 

х 

Медицински отпад (потенцијално 
инфективни, фармацеутски) 

х 

Животињски отпад (угинуле 
животиње, отпад из кланица) 

х 

Отпадне гуме х 

Зелени отпад из башти и окућница и 
јавних површина 

х 

Шумарски отпад и отпад од прераде 
дрвета 

х 

Индустријски отпад и отпад из 
рударства 

х 

Муљеви / талози / пепо / шљака / 
јаловина / блато 

х 

Остале врсте отпада које нису наведене  

10. ПРИСУСТВО ДИМА НА ДЕПОНИЈИ 

10.1. Забележено присуство дима  

Није забележено присуство дима х 

11.  ИНФОРМАЦИЈЕ О ЛОКАЦИЈИ ДЕПОНИЈЕ И ПОВЕЗАНОСТИ СА ВОДОТОКОМ 

11.1. Регистрован је водоток у телу депоније   

Регистровани водотоци су у близини 
депоније 

 

Могућност везе водотока са депонијом   

Депонија је у поплавном подручју и 
његовој близини 

 

Остало  У близини локације депоније не постоје 
значајни водотоци.  
Терен депоније није плављен и слабо је 
водопропусан. 
Нивои подземних вода основног водоносног 
хоризонта су на дубинама већим од 15 m. * 

12. ПОДАЦИ О СТАТУСУ ОПЕРАТИВНОСТИ И СТАТУСУ ДОЗВОЛА ДЕПОНИЈЕ 

12.1. Статус оперативности 

У изградњи  

                                                                 
6 Извор: Упитник о депонији, Агенција за заштиту животне средине, Иновирање катастра одлагалишта отпада 
Републике Срније, април 2005. године.  
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Активно х   

Затворено  

Санирано  

У поступку реконструкције/санације х 

У поступку затварања  

Планови за одлагалиште х 

12.2. Статус дозвола 

Употребна х 
Грађевинска  

Анализа утицаја на животну средину  

12.3. Да ли се води анализа о количинама и 
врсти отпада 

Х  

13. ПРАЋЕЊЕ СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ДЕПОНИЈИ (МОНИТОРИНГ) 

13.1. Мониторинг земљишта  

Мониторинг површинских вода  
Мониторинг подземних вода  
Мониторинг ваздуха  

Остало  Планирају се системи за контролу подземних 
вода и  издвојених гасова * 

14.  ПОДАЦИ О САКУПЉАЧУ/ПРЕВОЗНИКУ/ОБРАЂИВАЧУ ОТПАДА * 

14.1. Назив и адреса предузећа која 
сакупљају и транспортују отпад на 
депонију 

ЈКП ''Комуналац'', Војводе Степе 20/III, 22320 
Инђија  

14.2. Назив и адреса предузећа која обрађују 
отпад 

Фабрика картона ''Умка'' АД, Београд (папир 
и картон) 
Компанија Greentech доо, Нови Сад (РЕТ) 
Фирма Salveco доо, Сремска Митровица 
(пластичне кесе за прикупљање сировина)  

15. НАПОМЕНЕ ИЛИ ОБЈАШЊЕЊА УЗ ПОЈЕДИНА ПИТАЊА И ПОСЕБНИ 

ПРОБЛЕМИ ВЕЗАНИ ЗА ДЕПОНИЈУ * 

Министарство заштите животне средине Републике Србије је 06.12.2006. донело је решење 
којим се издаје сагласност на Главни пројекат санације, затварања и рекултивације 

депоније комуналног отпада Инђија, који је израдио Факултет за примењену екологију 
''Футура'', Универзитета ''Сингидунум'' из Београда. 
 
На основу члана 2. и члана 13. став 1. Закона о комуналним делатностима (''Службени гласник 
РС'' бр. 16/97 и 42/98 ), члана 21. Закона о поступању са отпадним материјама (''Службени 
гласник РС'' бр. 25/96, 26/96 ) и члана 25. Статута општине Инђија (''Службени лист општина 
Срема'' , бр. 11/02, 26/03, 30/04, 6/05 и 5/06), Скупштина општине Инђија на седници одржаној 
28. децембра 2006. године, донела је Одлуку о одржавању чистоће и депонија на 

територији општине Инђија, којом се прописују услови и начин обављања комуналне 
делатности одржавања чистоће и депонија на територији општине Инђија, као и организована 
сепарација (одвајање) отпада. 

 
Радни план постројења за управљање отпадом ЈКП ''Комуналац'' из Инђије  израђен је 
2010. године у складу са чланом 16. Закона о управљању отпадом (''Сл. гласник Република 
Србије'' бр. 36/09). Радни план се ажурира се у периоду од три године, као и у случају 
битнијих измена у раду Постројења за управљање отпадом ЈКП ''Комуналац'' из Инђије.  

*Извор: Радни план постројења за управљање отпадом ЈКП ''Комуналац'' Инђија, Београд, август 2010. 

године. 
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Слика 4. Google Еarth слика локације градске депоније 
 

 
 

Слика 5. Изглед главне депоније у Инђији  
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Слика 6. Детаљи са градске депоније у 

Инђији 
 

Примарна селекција секундарних 

сировина у ЈКП ''Комуналац'' 

 

ЈКП ''Комуналац'' из Инђије има систем 
одвојеног сакупљања РЕТ амбалаже и 
папира. Да би претходно приказани 

подаци били тачнији, потребно је да се 
урачунају и све количине отпада које се 

одвојено сакупљају. Поређењем резултата може се анализирати успешност система 
одвојеног сакупљања.  
У следећој табели приказана је маса поменутих врста отпада који се сакупља, а затим 

испоручује на даљи третман. Вредности су везане за испоруке по месецима, у периоду 
од фебруара до јула 2008. године. Овај период је узет у разматрање обзиром да су тада 

рађене и прве анализе морфолошког састава отпада, као и његових укупно генерисаних 
количина. 
 

Табела 3. Испоручене количине сировине по месецима за општину Инђија  
 

Месец 
Врста отпада 

РЕТ амбалажа (kg) Папир (kg) 

Фебруар 6300 8080 

Март 5260 11450 

Април 5350 25520 

Мај 5480 29410 

Јун 18630 26600 

Јул 11320 17500 

Просечна количина 
отпада за 7 дана 

2180 4940 

 

На следећим графицима приказане су количине папира и РЕТ амбалаже које су 
прикупљене у оквиру програма примарне селекције током 2007., 2008., 2009. и прве 
половине 2010. године, као и упоредан приказ прикупљених количина за целокупан 

период селекције. 
 

  
График 5. 
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Испоручене количине секундарних сировина у 2007. (лево) и  

2008. години (десно) 
 

 

График 6. Испоручене количине секундарних сировина у 2009. години (лево) и у 

периоду од 01.01. до 15.08.2010. године (десно) 
 

 

 

 

 

 

 

 

График 7. Упоредни приказ испоручених количина секундарних сировина 
*за период 01.01.2010. до 15.08.2010. 

 

Операције управљања отпадом у ЈКП ''Комуналац'' 

 

Управљање отпадом представља спровођење прописаних мера за поступање са отпадом 
у оквиру сакупљања, транспорта, складиштења, третмана и одлагања отпада, 
укључујући и надзор над тим активностима и бригу о постројењима за управљање 

отпадом после затварања. Од операција управљања отпадом, у ЈКП ''Комуналац'' 
заступљене су операције сакупљања, транспорта, третмана (смањивање запремине), 

складиштење и депоновања отпада. 
 
Сакупљање и транспорт отпада 

 
Према Закону о управљању отпадом (''Сл. Гласник РС'' бр. 36/09), сакупљање отпада 

јесте активност систематског сакупљања, разврставања и/или мешања отпада ради 
транспорта. Истим Законом трансорт отпада дефинисан је као превоз отпада ван 
постројења који обухвата утовар, превоз (као и претовар) и истовар отпада. Сакупљање 

отпада може у појединим случајевима да буде изузетно комплексан проблем, с обзиром 
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да променљивост количине генерисаног отпада током времена у некој средини, услед 

локалних карактеристика које се могу огледати у лакшем или тежем приступу 
локацијама за сакупљање отпада или других локалних карактеристика. ЈКП 

''Комуналац'' врши сакупљање комуналног отпада из свих 11 насељених места на 
територији општине Инђија. Динамика одношења кућног отпада је једном недељно из 
сектора индивидуалног становања. Из  сектора колективног становања контејнери 

запремине 1,1 m3 празне се сваки други дан. 
 

Велики контејнери запреминe 5 m3 постављени су на местима на којима је процењено 
да постоји велика могућност стварања дивљих депонија. Они се празне помоћу 
специјализованих возила ''накладача'' по потреби, односно по позиву лица (привредних 

субјеката) код којих се налазе. Већи број ових контрејнера замењен је контејнерима 
запремине 1,1 m3 који су се показали као практични и економски исплативи. Комуналац 

је до сада поставио 150 контејнера запремине 1,1 m3 на локацијама колективног 
становања и на местима на којима су се у претходном периоду почеле појављивати 
дивље депоније. Такође, пластичне канте зелене боје запремине 140 l подељене су 

грађанима за мешани комунални отпад. У циљу сакупљања рециклабилних материјала, 
односно вршења примарне селекције отпада на извору настанка, домаћинствима 

подељене су PVC (поливилнилхлорид) вреће (кесе) жуте и плаве боје, а самосталним 
трговинским и занатским радњама пластичне канте жуте и плаве боје запремине 140 l. 
Канте и вреће жуте боје намењене су за сакупљање отпадне PЕТ (полиетилен 

терефталат) амбалаже, док канте и вреће плаве боје служе за сакупљање отпадног 
(старог) папира. Преузимање наведених компоненти отпадног материјала врши се 

одвојено од преузимања мешаног кућног отпада, према утврђеној динамици (табела 4). 
Одношење отпадног РЕТ-а и папира из канти које су подељене самосталним 
трговинским и занатским радњама врши се два пута месечно у насељу Инђија, а једном 

месечно у осталим насељима на територији Општине. 
 

Табела 4. Календар одношења РЕТ амбалаже и папира за период април – јун 2010. 
године 

 
Место  Април Мај Јун Јул 

Бешка Уторак 

06.04.2010. 

Уторак 

04.05.2010. 

Уторак 

01.06.2010. 

Уторак 

06.07.2010. 

Јарковци 

Марадик 

Уторак 

13.04.2010. 

Уторак 

11.05.2020. 

Уторак 

08.06.2010. 

Уторак 

13.07.2010. 

Љуково 

Гладнош 

Уторак 

20.04.2010. 

Уторак 

18.05.2010. 

Уторак 

15.06.2010. 

Уторак 

20.07.2010. 

Чортановци Уторак 

27.04.2010. 

Уторак 

25.05.2010. 

Уторак 

22.06.2010. 

Уторак 

27.07.2010. 

Инђија Среда  

07.04.2010. / 

21.04.2010. 

Среда  

05.05.2010. / 

19.05.2010. 

Среда  

02.06.2010. / 

16.06.2010. / 

30.06.2010. 

Среда  

14.07.2010. / 

28.07.2010. 

Крчедин 

Сл. виногради 

Четвртак 

01.04.2010. 

Петак 

06.05.2010. 

Четвртак 

03.06.2010. 

Четвртак 

01.07.2010. 

Нови 

Сланкамен 

Четвртак 

08.04.2010. 

Четвртак 

13.05.2010. 

Четвртак 

10.06.2010. 

Четвртак 

08.07.2010. 

Стари 

Сланкамен 

Четвртак 

15.04.2010. 

Четвртак 

20.05.2010. 

Четвртак 

17.06.2010. 

Четвртак 

15.07.2010. 

Нови Карловци Четвртак 

22.04.2010. 

Четвртак 

27.05.2010. 

Четвртак 

24.06.2010. 

Четвртак 

22.07.2010. 
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Поред подељених канти и полиетиленских кеса, за потребе примарне селекције отпадне 
РЕТ амбалаже и папира у сектору колективног становања (стамбени блокови), 

постављени су контејнери (запремине 1,1 m3) жуте и плаве боје (слика 7), чија је 
динамика пражњења једном недељно, односно, сваке среде. На јавним површинама у 
насељу Инђија постављено је укупно 398 контејнера, од чега 51 контејнер за папир, 62 

контејнера за РЕТ и 252 контејнера за остали комунални отпад. Укупан број контејнера 
и њихов распоред на територији целе општине Инђија приказан је у табели 5.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 7. Контејнери за сакупљање РЕТ-а и папира 
 

Табела 5. Укупан број контејнера којима располаже постројење за управљање отпадом 
ЈКП ''Комуналац'' из Инђије 

 

Намена  

Тип контејнера 

Мешани 

комунални 

1,1 m 
3
 

Папир 

1,1 m
3
 

РЕТ 

1,1 m
3
 

Контејнери 

5 m
3
 

Укупно 

Јавне 

површине – 

насеље Инђија 

285 51 62 0 398 

Сеоска насеља 78 0 0 0 78 

Индустријске 
(радне) зоне 

33 8 12 0 53 

Колективно 

становање 
152 28 33 0 213 

Јавне устанoве 71 12 15 4 102 

Привредни 

субјекти – 

градска зона 

29 3 3 10 35 

Јавне 
површине ван 

градске зоне 

69 0 0 6* 75 

Укупно 717 102 115 20 954 
*kонтејнери запремине 5 m

3
 за папир 
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На слици 8 приказан је распоред постављених контејнера за PЕТ и папир и остали 

комунални отпад у насељу Инђија у периоду развијања система примарне селекције 
отпада. Распоред и број постављених контејнера усклађен је са фреквентношћу 

појединих локација, те се на локацијама са већом фреквенцијом (пијаце, тржни центри 
и сл.) постављало већи број контејнера за сакупљање отпада. 
 

На пословима сакупљања и транспорта отпада у ЈКП ''Комуналац'' ангажовано је 
укупно 35 запослених радника, који ове послове обављају радним данима (од 

понедељка до петка).  
 
Када је у питању сакупљање комерцијалног отпада у општини Инђији, врши се 

сакупљање отпада од следећих привредних субјеката:  

 Војводина продукт (дневно 7 m3, љуске од јаја),  

 Swisslion – Таково (недељно 5 m3, воће и стакло) и  

 Техно гума (недељно 10 m3, отпад од гуме).  

 

 

Слика 8. Распоред контејнера за сакупљање РЕТ амбалаже, папира и осталог 

комуналног отпада у градској зони 2006. године 
 

Сакупљање и транспорт комуналног отпада врши се помоћу девет аутосмећара, три 
''накладача'' и једног сандучара. У табели 6 приказана је структура возног парка ЈКП 
''Комуналац'' који се користи за потребе прикупљања и транспорта отпада. Сакупљени 

мешани комунални отпад транспортује се на градску депонију (локација А), док се 
прикушљени РЕТ и папир транспортују на локацију на којој се овај отпад балира и 

привремено складишти, односно чува (локација Б). Тако припремљен отпад затим се 
упућује у даљи процес рециклаже, односно предаје се предузећима која су 
регистрована за делатност третмана отпада. 
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Табела 6. Возни парк за прикупљање и транспорт отпада у власништву ЈКП 
''Комуналац'' 

 

Произвођач возила/тип Капацитет 
Коефицијент 

сабијања 

Година 

производње 
Аутосмећари 

FAP 16-16 12 m
3
 (4x1) 12:4 = 3 t 1985. 

FAP 16-16 12 m
3
 (4x1) 12:4 = 3 t 1988. 

FAP 19-21 15 m
3
 (4x1) 15:4 = 3,75 t 1988. 

MERCEDES 17-19 15 m
3
 (4x1) 15:4 = 3,75 t 2005. 

RENO 18 m
3
 (4x1) 18:4 = 4 t 1996. 

RENO 18 m
3
 (4x1) 18:4 = 4 t 1995. 

RENO 18 m
3
 (4x1) 18:4 = 4 t 1996. 

RENO 18 m
3
 (4x1) 18:4 = 4 t 1996. 

PONTICELI 24 m
3
 (4x1) 24:4 = 6 t 1999. 

Накладачи 

VOLVO FLGH42R 5 m
3
 5:4 = 1,25 t 2001. 

ZASTAVA 85-14B 5 m
3
 5:4 = 1,25 t 2002. 

FAP 12-13 5 m
3
 5:4 = 1,25 t 2004. 

Сандучар 
ZASTAVA 50.8 2,5 t 2,5 t 1990. 

 
Третман отпада 

 
Третман отпада обухвата физичке, термичке, хемијске или биолошке процесе 

укључујући и разврставање отпада, који мењају карактеристике отпада са циљем 
смањења запремине или опасних карактеристика, олакшања руковања са отпадом или 
подстицања рециклаже и укључује поновно искоришћење и рециклажу отпада.  

 
ЈКП ''Комуналац'' врши физички третман отпада, односно пресовање прикупљеног и 

разврстаног отпада (РЕТ и папир), у циљу смањивања његове запремине. Инсталисани 
капацитет погона је 1,8 t/дан папира и 0,7 t/дан РЕТ амбалаже. 
 

Смањивање запремине прикупљеног папира и РЕТ-а врши се помоћу две пресе 
''балирке''. Крајњи разултат пресовања отпада су балиране коцке запремине око 1 m3  

које су причвршћене металном жицом. Произвођач ових преса је компанија ''Теhnix'', а 
пресе раде под притиском од 25 t (слика 9). Балирани отпад се складишти, након чега се 
као секундарна сировина предаје правном лицу овлашћеном за послове рециклаже. 

Смањивање запремине отпада врши се на локацији техничког сектора у Марадику, у 
зиданом објекту (хали) површине 100 m2, која је заштићена од атмосферских падавина 

(објекат је прекривен кровом, затворен је са три стране, док је четврта страна отворена 
и користи се за преузимање секундарних сировина са складишта). Објекат има 
избетонирану подлогу.  

 
На пословима балирања отпада ангажована су четири лица. Радно време радника је 

седам часова у првој смени од понедељка до петка. Објекат за балирање отпада 
располаже санитарним чвором. 
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Слика 9. Преса за балирање отпада 

 
АД ''Агроунија'' Инђија је власник земљишта (парцела 3630, К.О. Марадик) на којем се 
налази сектор у Марадику, а ЈКП ''Комуналац'' је корисник земљишта под закупом. 

Закуп земљишта се врши на период од годину дана и обнавља се сваке године. 
Површина управне зграде и радионице je 2,15 m2, а површина отвореног простора 
износи 1,30 hа. 

 
Балирани отпад се испоручује предузећима која врше даљи третман (рециклажу) отпада 

или отпад предају трећем лицу. Балирани папир и картон предају се фабрици картона 
''Умка'' АД из Београда. Балирани PЕТ испоручује се компанији Greentech д.о.о. из 
Новог Сада. Издвојене пластичне кесе у којима се прикупљају сировине предају се 

фирми Salveco д.о.о. из Сремске Митровице. 
 

Складиштење отпада 
 
Складиштење отпада представља привремено чување отпада на локацији произвођача 

или власника отпада, као и активност оператера у постројењу опремљеном и 
регистрованом за привремено чување отпада.  

На локацији Б, у насељу Марадик, ЈКП ''Комуналац'' врши складиштење разврстаног 
отпада, као и пресованог отпадног материјала. 
 

Непресовани отпадни материјал складишти се на гомилама на отвореном простору у 
оквиру центра (слика 10), док се привремено чување балираног отпада врши у објекту у 

коме се врши и пресовање отпада (слика 11). Просечна ускладиштена количина отпада 
је 1 t отпадне PЕТ амбалаже и око 300 kg отпадног папира. Планира се модернизација 
складишта како би сва количина склади штеног отпада била надкривена. 

 
 

 
 
 

 
 



Лпкални регистар извпра загађиваоа ппщтине Инђија – 2011. извещтајна гпдина 
 

174 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 10. Привремено чување небалиране секундарне сировине 
 

 

Слика 11. Привремено чување балираног папира и PЕТ-а 

 
Одлагање отпада 
 

Одлагање отпада јесте било који поступак или метода уколико не постоје могућности 
регенерације, рециклаже, прераде, директног поновног коришћења или употребе 

алтернативних извора енергије у складу са Д листом. 
 
Депонија комуналног отпада Инђија (слика 12) налази се на локалитету удаљеном око 4 

km северно од центра насеља Инђија, на локацији глинокопа ИГМ „Promix“, који је за 
ову намену одређен одлуком општинских органа и за који је урађена планска 

документација за уређење терена. Депоновање на овој локацији врши се од 1981. 
године.  
 

Терен у геолошком смислу припада квартарном комплексу са горњим делом 
формираним углавном од глиновитих компоненти. 
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Терен депоније је стабилан и није плављен. Нивои подземних вода основног 

водоносног хоризонта се налазе на дубинама већим од 15 m. Генерално, терен је слабо 
водопропусан. 

 

 

Слика 12. Детаљ депоније комуналног отпада Инђија  

 
Просечна годишња запремина депонованог отпада износи око 10.000 m3. Преостала 

расположива запремина отпада износи око 90.000 m3. 
 
На улазу у депонију постоје рампа и портирница са чуварском службом (слика 13).  

 
Депоновани отпад се разастире и прекрива инертним материјалом (земљиштем), а 

насипање неравнина на прилазном путу врши се инертним грађевинским отпадом 
(шут). 
Возило које се користи за одлагање отпада и за рад депоније је Булдожер ТG 110, 

година производње 1984. На депонију се транспортује прикупљени кућни и 
комерцијални отпад. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 13. Улаз на градску депонију 
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Главни пројекат санације, затварања и рекултивације депоније комуналног 

отпада Инђија 

 

Министарство заштите животне средине Републике Србије је 06.12.2006. године донело 
је решење којим се издаје сагласност на Главни пројекат санације, затварања и 
рекултивације депоније комуналног отпада Инђија, који је израдио Факултет за 

примењену екологију ''Футура'', Универзитета ''Сингидунум'' из Београда. 
 

Према извршеној анализи општих параметара дато је техничко решење санације и 
рекултивације постојеће депоније, као и техничко решење њеног даљег коришћења, 
укључујући основне елементе који чине јединствену технолошку целину (пријемно-

отпремна зона, простор за сепарацију и простор за одлагање отпада), као и заштитне 
зоне са прегледом техно-економских параметара. Радови предвиђени за санацију, 

затварање и рекултивацију општинске депоније Инђије подељени су у 3 фазе:  
I фаза – санација постојећег стања, 
II фаза – организовано депоновање до затварања, 

III фаза – рекултивација депоније по затварању. 
 

У оквиру I фазе предвиђено је: 

 дератизација - уништења пацова и осталих штеточина, 

 гашења пожара односно континуираног тињања, 

 израда биотрнова на попуњеном делу, 

 ''препакивање'' отпада изнад планиране завршне коте депоновања. 
 

Анализом биланса маса постојеће количине отпада, расположиве запремине 
позајмишта глине за будуће коришћење и начина уклапања у постојећу морфологију 
терена, дефинисана је крајња кота насипања отпада од 137,50 m.m.v. Планирано је да се 

из зоне постојећег депоновања уклони отпад изнад ове коте и премести у југо-источну 
(површине 0,95 hа) и северну зону депоније (површине 0,82 hа). Планирана кота 

завршног слоја рекултивације депоније износи 138,50 m.n.v. За коришћење до краја 
пројектног периода слободна је источна зона позајмишта, укупне површине око 3,0 hа, 
која ће се припремити за одлагање отпада према важећим критеријумима за санитарне 

депоније. 
 

У оквиру II фазе планирано је формирање три функционалне зоне: 

 пријемно-отпремна зона (површина P = 0,26 + 0,03 hа) 

 зона будућег депоновања (површина P = 1,6 hа) и  

 зона сепарације (површина P = 0,24 hа). 

 
Основна намена свих објеката у оквиру депоније је нормално одвијање радног процеса 
и заштита животне средине од њеног штетног дејства, као и даља деградација простора.  

 
Пријемно-отпремна зона састоји се из две независне површине: 

1) Постојећи улаз у депонију. У овом делу, поред постојећих објеката портирнице и 
улазне рампе, планира се изградња навозне рампе за прање точкова возила по 
изласку из објекта и таложнице за прихват воде. 

2) Нови улаз у северној зони. На месту постојећег прилаза са ободног пута (веза 
аутопута Е-75 и магистралног пута М22-1 Београд – Нови Сад), планира се изградња 

таложнице за прихват процедних вода и постављање ограде са улазном капијом, која 
ће се користити за улаз цистерни које ће празнити воду из таложнице. 
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У зони будућег депоновања отпада предвиђено је рашчишћавање, планирање и 

набијање тла (глина), као припрема подлоге за постављање вештачког хоризонталног 
водонепропусног екрана, од полиетиленске (РЕ) фолије дебљине 1,5 mm, који се 

прекрива слојем шљунка од 0,30 m. 
 
У зони депоновања отпада постоје следећи објекти: 

1) Објекти за заштиту подземних вода раде као дренажа и таложница за сакупљање 
процедних вода из тела депоније. 

2) Да би се спречило запаљење или експлозија биогаса који настаје у телу депоније, 
биогас се прикупља "биотрновима" и испушта у атмосферу диспергујући се у њој.  

3) Контролни пијезометри за праћење квалитета подземних вода. 

4) Шумски пољозаштитни појасеви око депоније. 
 

Последња III фаза подразумева рекултивацију депоније кроз две фазе: 

 етапа техничке рекултивације 

 етапа биолошке рекултивације. 
 

Техничком рекултивацијом предвиђено је затрпавање отпада погодним материјалом  и 
фино планирање новоформиране површине. Ова фаза наступа одмах по затварању 
сметлишта, односно по престанку депоновања смећа и обухвата следеће активности: 

1) обавештење о затварању депоније, 
2) набавка и уградња високо квалитетне изолационе полимерне фолије на бази етилен 

пропилена за прекривку депоније, 
3) на већ одређеном позајмишту урадити све неопходне хемијске анализе земљишта, 

како би се са што већом сигурношћу одредила смеша трава и легуминоза за 

заснивање травњака, као и да би се одредиле врсте грмља и дрвећа, 
4) одређивање позајмишта земље за завршни слој насипања (откривка циглане), на 

коме ће се засновати травњак и засадити грмље и шибље, утовар транспорт и 
уградња земље на већ постављену фолију,  

5) обезбеђење материјала за филтерски слој (шљунак) преко фолије. 

 
Смисао биолошке рекултивације је покретање и убрзавање педолошких процеса како 

би земљиште у најкраћем могућем року достигло оптимална својства и продуктивни 
ниво. Биолошка рекултивација састоји се из две фазе и то: фаза привремене биолошке 
рекултивације и фаза трајне биолошке рекултивације. Фаза биолошке рекултивације 

подразумева сетву смеше трава и легуминоза ради успостављања еколошке производне 
површине у новонасталом биолошком активном слоју. После три године површина се 

заорава лаким трактором и припрема за реализацију друге фазе. Фаза трајне биолошке 
рекултивације подразумева сетву травно легуминозне смеше по целој површини 
депоније, као и садњу шумског жбуња на предвиђеним местима, три године након 

сетве. 
 
У пројекту су дате мере за смањење и спречавање могућих промена и утицаја на 

животну средину, мере за одговарајуће праћење евентуалних утицаја на квалитет 
животне средине (мониторинг), као и радови на затварању и рекултивацији депоније по 

престанку њеног коришћења. За све потребне радове, мере и  услове предложене 
техничким решењима урађен је премер и предрачун радова.  
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Након свих фаза предвиђених овим пројектом, као и након изградње регионалне 

санитарне депоније, која је предвиђена Регионалним планом управљања отпадом7 за 
општине: Инђија, Ириг, Рума, Сремски Карловци, Шид и Стара Пазова, ова депонија се 

више неће користити. 
 
Потписан је међуопштински споразум, локација за изградњу регионалне санитарне 

депоније је одређена, а у току је проналажење финансијских средстава за израду 
пројектне документације. Комплекс депоније ће се градити на катастарској парцели 

бр.1710/1 К.О. Крчедин. Површина комплекса депоније износиће око 26.83  hа. 
Површина тела депоније износиће 15.68 hа. Предлог Концепта плана је да комплекс 
депоније и приступна саобраћајница буду површине јавне намене. Површине јавне 

намене ће кроз даљу планску разраду бити дефинисане аналитичко геодетским 
елементима, како би се на основу усвојене планске документације могло одмах 

приступити формирању планираних грађевинских парцела. Око тела санитарне 
депоније са пратећим објектима планира се садња дрвореда. 
 

Опремање постројења ради спречавања и контроле загађивања животне средине и 

угрожавања здравља људи 

 

По питању спречавања и контроле загађења животне средине из постројења за 
управљање отпадом ЈКП ''Комуналац'' Инђија, посебна пажња посвећена је 

минимизирању негативних утицаја из процеса депоновања отпада. 
 

Заштита ваздуха 
 
На депонији током експлоатације долази до разградње отпадних материја услед чега се 

издвајају токсични и експлозивни гасови. По 1 m3 компактираног отпада ствара се око 
0,4-0,5 m3 гасова у којима концентрације метана (CH4) и угљен-диоксида (CO2) чине 

око 90% укупне запремине. Предвиђена је изградња биотрнова за прикпљање 
депонијског гаса чиме би се емисије у атмосферу одвијале у контролисаним условима. 
До загађења ваздуха може доћи и услед ширења прашине и непријатних мириса са 

депоније. Довољна удаљеност локације депоније комуналног отпада у односу на 
насељена места је једна од основних мера којима се спречава аерозагађење насеља. 

 
Локација постојеће депоније Општине Инђија испуњава све услове у погледу 
удаљености од стамбених, инфраструктурних и других објеката, али је лоцирана уз 

пољопривредно земљиште, па се ради смањења деградације околног простора врши 
перманентно, дневно засипање отпада инертним материјалом. Након затварања 

депоније, предвиђено је прекривање тела депоније заштитном полиетиленском 
фолијом. 
 

Садњом појаса заштитиног зеленила са одговарајућом густином и врстом засада који 
развијају велику количину лисне масе спречавaо би се продор аерозагађења ван круга 

депоније. Тренутно је депонија окружена самониклим високим зељастим биљкама и 
ниским древећем (багрем), што донекле смањује ниво аерозагађења у околном 
простору. 

 

                                                                 
7 Регионални план за управљање отпадом за општине: Инђија, Ириг, Рума, Сремски Карловци, Шид и Стара Пазова 

израдио је Центар за инжењерство заштите животне средине Факултета техничких наука, Универзитета у Новом 
Саду, мај – јули 2007. године.  
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Заштита подземних и површинских вода  

 
До загађења подземних вода може доћи услед процуривања процедних вода из тела 

депоније. У циљу ефикасне заштите подземних вода од негативног утицаја комуналног 
отпада, као и заштите саме депоније од утицаја подземних вода, предвиђене су 
техничке мере заштите којима ће се спречити процуривање и створити услови за што 

бржу евакуацију процедних вода из тела депоније. 
 

Постављање водонепропусне подлоге и предвиђени дренажни систем сакупљаће све 
процедне воде из тела депоније и одводити их у таложницу, одакле се даље 
рециркулишу, односно враћају натраг на депонију. Вишак воде ће се препумпавати 

аутоцистерном и одвозити са локације. Исталожени материјал из таложнице се 
периодично, ручним путем, вади и депонује са осталим отпадом. Осим тога, 

предвиђено је насипање земљаним материјалом преко постојећег отпада уз прописно 
набијање. Воде које евентуално допру до овог слоја сливаће се бочно и одлазити у 
ободни канал и даље у сабирни шахт, одакле се даље одводе у реципијент. 

 
Избором финалног облика депоније и прекривањем глиновитим материјалом спречава 

се продор атмосферских вода у тело депоније чиме се процедни филтрат своди на 
најмању могућу меру и скоро све атмосферске воде које падну на површину депоније 
сливају се у ободне канале. Пошто се депонија не налази у зони плављена, нема 

опасности од загађења површинских вода.  
 

Правилном нивелацијом слојева компактираног депонованог отпада уз редовно дневно 
санитарно контролно насипање инертним прекривним материјалом или PЕ фолијом 
спречава се сливање загађеног атмосферског талога са тела депоније ка околном 

терену. Изградњом ободних канала око простора за депоновање отпада обезбеђује се 
прихватање и одвођење површинских вода које се са околног терена сливају ка 

подручју депоније.  
 
Заштита од буке 

 
До повишеног нивоа буке долази током извођења радова на санацији простора за 

депоновање отпада и приликом депоновања отпада. Међутим, локација депоније отпада 
Инђије налази се на довољно великој удаљености од насеља и објеката било које 
намене. 

 
По питању буке за време експлоатације објекта, бука мањег интензитета може настати 

само у току рада опреме за разношење и компактирање отпада. Осим довољног 
удаљења локације депоније од стамбених и других објеката, заштита од буке се 
постиже и правилним избором и редовним одржавањем опреме уз спровођење свих 

предвиђених мера заштите на раду.  
 

Заштита здравља становништва 
 
Директни и тренутни штетни утицаји на здравље становништва нису могући, с обзиром 

на велику удаљеност локације депоније од стамбених зона насеља и других објеката 
било које намене.  

Могућност ширења заразе разношењем отпадака од стране глодара, инсеката и других 
животиња спречава се редовним дневним санитарним засипањем инертним 
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материјалом, као и периодичним спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и 

дератизације. 
 

Разношење лаких отпадака и ширење непријатних мириса и евентуалног дима, осим 
контролним насипањем, спречава се и орошавањем површине депоније ситемом за 
орошавање. Штетни гасови који се издвајају приликом декомпозиције депонованог 

отпадног материјала контролисано се одводе из тела депоније у атмосферу системом за 
отплињавање (дегазациона окна - "биотрнови") чиме се спречава могућност експлозије.  

 
Заштита од пожара 
 

Као веома ефикасна мера спречавања запаљења депоније, предвиђено је орошавање 
рециркулационим процедним водама из таложнице. 

 
Инфраструктура локације  

 

Од инфраструктурних капацитета технички центар ЈКП ''Комуналац'' из Инђије, у 
оквиру кога се налазе механичарска радионица, браварска радионица, складиште 

секундарних сировина као и погон за пресовање отпада располаже са: 

 уређеним унутрашњим путевима,  

 рампом, 

 пријавницом, 

 капијом, 

 осветљењем у кругу сектора,  

 чуварском службом,  

 жичаном ограда према уличном делу и делимично са западне стране, 

 прикључком на водовод, 

 свлачионицама за раднике, 

 два санитарна чвора и 

 изграђеним септичким јамама.  
 
Депонија комуналног отпада Инђија располаже са:  

 прилазним путем,  

 уређеним унутрашњим путевима,  

 рампом и 

 пријавницом. 

 
Рад у постројењу 

 

Организација рада, односно непосредна провера утврђене организације рада ЈКП 

''Комуналац'' обавља се према систематизацији радних места из делатности пружања 
комуналних услуга. Радно време постројења је 40 сати недељно са повременим 
одступањем од утврђене организације рада.  

Укупан број запослених на пословима управљања отпадом је 41. На операцијама 
сакупљања и транспорта 35, на операцији третмана 4 и на депоновању отпада 2 

радника. 
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Рад на скупљању и транспорту отпада 

 
Возач ауто-смећара управља специјалним комуналним возилом при изношењу отпада 

из домаћинства и мањих занатских и других радњи. Одговоран је за рад поверених му 
извршиоца који врше утовар смећа, као и за правилно и благовремено обављање 
послова на одвожењу смећа. Води уредно путне налоге уношењем потребних података 

о обављеном послу, пређеној километражи, радном времену поверених му извршиоца и 
др. У путни налог уписује датум мењања уља, узимања горива и мазива, прања и 

подмазивања возила, као и све кварове и промене које се десе на возилу. Врши редовно 
одржавање возила: одстрањивање блата и прање возила свакодневно ако услед кише и  
блата дође до запрљаности возила, односно једном недељно у другим условима кад 

нема кише и блата. Врши редовно подмазивање возила. 
 

Помоћник на ауто-смећару врши ручни утовар кућног смећа и отпада сакупљеног у 
судове за отпад (вреће, канте и др.) које се организовано износе специјалним 
комуналним возилом. У случају расипања отпада из судова дужан је исти покупити, 

односно почистити и убацити у возило. Помаже возачу при прању возила. 
 

Возач ауто-подизача управља специјалним комуналним возилом којим врши превоз 
отпада са затвореним и отвореним контејнерима из предузећа и других правних лица и 
из стамбено- пословних зграда, на градску депонију. Одговоран је за рад повереног му 

извршиоца и правилно обављање посла изношења отпада (сакупљање растуреног 
отпада око контејнера, стављање заштитне мреже и друго). Води уредно путне налоге 

уношењем података о обављеном послу, пређеној километражи и утрошку радног 
времена. У путни-радни налог уписује датум мењања уља, узимања горива и мазива, 
прања и подмазивања возила, све промене и кварове који се десе на возилу. Врши 

редовно одржавање возила - прање у зависности од временских услова, свакодневно 
кад услед кише и блата долази до јаке запрљаности возила, а једном недељно када нема 

кише и блата. Врши редовно подмазивање возила према добијеном упутству и налогу 
непосредног руководиоца. 
 

Помоћник на ауто-подизачу качи контејнере са отпадом са ланцима на ауто-подизачу, 
ради подизања контејнера на возило и одвожења на градску депонију. Откачиње ланце 

након постављања испражњеног контејнера на место са којег је узет, односно одређено 
место. Расути отпад поред контејнера пре подизања контејнера на возило сакупља и 
убацује у контејнер. Помаже возачу при прању возила. 

 
Рад на третману отпада  

 
Комунални радник на сепарацији и пресовању отпада врши ручно одвајање 
прикупљеног папира и PЕТ амбалаже од осталог кућног отпада. Чисти и припрема 

папир и PЕТ амбалажу за пресовање и убацује их у пресу. Одлаже испресован папир и 
PЕТ амбалажу на складиште и припрема их за утовар. 

 
Рад на депоновању отпада 
 

Руковаоц грађевинском машином на депонији рукује грађевинском машином 
(булдожер-улт) на уређењу градске депоније, разастире инертни материјал преко 

одложеног отпада дневно и по потреби. Води уредно путне налоге уношењем 
прописаних података, као и датума узимања горива и мењања уља. Врши редовно 
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одржавање грађевинске машине, подмазивање, чишћење и прање по сваком обављеном 

послу, што уписује у радни налог, а сваки примећен квар одмах пријављује 
непосредном руководиоцу. Води евиденцију лица која истоварују отпад на депонију,а 

која за то немају овлашћење. Обавља и друге послове по налогу непосредног 
руководиоца. 
 

Помоћник на депонији помаже руковаоцу грађевинске машине на уређењу депоније. 
Свакодневно више пута обилази прилазни пут ка депонији и евидентира сва лица која 

отпад истоваре ван депоније и о томе одмах обавештава непосредног руководиоца. 
Води евиденцију и врши наплату важеће цене за услуге коришћења депоније од стране 
лица која су од предузећа добила одобрење да врше истовар смећа и отпада на 

депонију. Пријављује непосредном руководиоцу сва лица која истоваре отпад на 
депонију без овлашћења предузећа.  

 

Контрола загађења, мониторинг и извештавање 

 

Програм праћења утицаја депоније на квалитет животне средине (мониторинг програм) 
састоји се од две врсте контрола: 

 
1) Редовне, свакодневне контроле: 

 количине и врсте истовареног отпада, 

 степена збијања и висине слојева депонованог отпада, као и контроле 

спровођења пројектоване технологије депоновања отпада уопште,  

 одржавања простора за депоновање отпада, приступних саобраћајница и целе 
пријемно-отпремне зоне, 

 присуства узрочника заразе,  

 квалитета прања и дезинфекције транспортне механизације, 

 времена рада особља и механизације, 

 спровођења свих предвиђених одредаба Правилника о заштити на раду и 
контрола мера заштите од пожара, које се односе на све запослене раднике, 
механизацију и руковање механизацијом. 

 
2) Контролних испитивања спровођењем мерења и анализа узорака, и то: 

 контрола подземних вода: на локацији постојеће депоније отпада урадиће се 
три пијезометарске бушотине, из којих ће се у току експлоатације и по 

затварању и рекултивацији депоније, вршити узорковање подземних вода из 
ових објеката четири пута годишње, ради праћења квалитета (физичко-хемијске 
и бактериолошке анализе) и могућности регистровања евентуалног продора 

загађења из тела депоније у подземље (процедне воде). Физичко хемијске 
анализе ће обухватити следеће параметре: pH, електропроводљивост, растворени 

кисеоник, температура, мутноћа. амонијачни азот, нитрати, нитрити, алкалитет и 
ацидитет, боја, суви остатак, катјони и ањони као нпр. Fе2+, Mn2+, Ca2+, Мg2+, 
Nа+, Cl-, HCО3-, SО4

2-, S2- (одређивање гвожђа, мангана, калцијума, магнезијума, 

натријума, хлорида, бикарбоната, сулфата, сулфида);  

 контрола издвојених гасова: на контролним пунктовима система за 

отплињавање једном у шест месеци у току експлоатације депоније вршиће се 
узорковање гаса и контрола метана, угљен-диоксида и азота од стане овлашћене 

институције, а након затварања и рекултивације депоније ову контролу је 
потребно спроводити све док се не установи да се концентрација наведених 
гасова свела на минимум. 
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Управљање и мониторинг услова у постројењу 

 
ЈКП ''Комуналац'' из Инђије располаже важећим стручним налазима о извршеним 

прегледима и испитивањима средстава за рад, као и о извршеним испитивањима услова 
радне околине. 
 

Стручни налази које је вршио Институт за безбедност и превентивни инжењеринг 
д.о.о., Темеринска 119, Нови Сад: 

1) Стручни налаз о испитивању микроклиматских фактора, квалитета осветљења и 
нивоа буке у циљу утврђивања примењених мера из области безбедности и заштите 
на раду бр. 01-182/СМ од 17.09.2007. године. 

2) Стручни налаз - Преглед и провера исправности опреме за рад број: 01-347/ША од 
27.08.2007. године. 

3) Стручни налаз - Испитивање хемијске штетности у радној околини број: 01-1095-
1/НС од 30.08.2007. године. 

 

Испитивања која је радио ''Институт за заштиту на раду'', Нови Сад, Школска 3: 
1) Преглед и провера електричних инсталација – преглед бр.02-1860/2 од 30.06.2006.  

год. 
2) Испитивање радне средине – преглед бр. 02-1883/1 од 03.07.2006. год. 
 

Документација о локацији 

 

1) Главни пројекат санације, затварања и рекултивације депоније комуналног отпада 
Инђија, Универзитет Сингидунум, Факултет за примењену екологију ''Футура'', 
Београд. 

 
2) Одлука о одржавању чистоће и депонија на територији општине Инђија (''Службени 

лист општина Срема'' , бр. 11/02, 26/03, 30/04, 6/05 и 5/06). 
На основу члана 2. и члана 13. став 1. Закона о комуналним делатностима (''Службени 
гласник РС'' бр. 16/97 и 42/98 ), члана 21. Закона о поступању са отпадним материјама 

(''Службени гласник РС'' бр. 25/96, 26/96 ) и члана 25. Статута општине Инђија 
(''Службени лист општина Срема'' бр. 11/02, 26/03, 30/04, 6/05 и 5/06), Скупштина 

општине Инђија на седници одржаној дана 28. децембра 2006. године, донела је Одлуку 
о одржавању чистоће и депонија на територији општине Инђија, којом се прописују 
услови и начин обављања комуналне делатности одржавања чистоће и депонија на 

територији општине Инђија, као и организована сепарација (одвајање) отпадака.  
 

3) Правилник о безбедности и здрављу на раду ЈКП ''Комуналац'' бр. 497 од 26.04.2007. 
 
4) Одлука о покретању поступка процене ризика на рандом месту и у радној околини. 

Број 864/2007 од 02.07.2007.  
 

5) План спровођења поступка процене ризика бр. 262 дана 03.03. 2008. 
 
6) Акт о процени ризика ЈКП ''Комуналац'' из Инђије, Институт за безбедност и 

превентивни инжењеринг д.о.о., Темеринска 119, Нови Сад. 
 

7) Радни план постројења за управљање отпадом ЈКП ''Комуналац'' из Инђије, Факултет 
за примењену екологију ''Футура'', Универзитет Сингидунум, август 2010., Београд.  
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На основу члана 95. Закона о управљању отпадом (''Сл. Гласник РС'' бр. 36/09) ЈКП 

''Комуналац'' из Инђије, поднело је Покрајинском секретаријату за заштиту животне 
средине и одрживи развој пријаву делатности за сакупљање, транспорт, складиштење, 

третман и одлагање комуналног и неопасног отпада (РЕТ амбалаже, отпадни папир, 
картон). 
Поступајући према члану 95. (''Сл. Гласник РС'' бр. 36/09) надлежни орган је извршио 

увид у поднету документацију. У складу са чланом 96. Закона о управљању отпадом 
(''Сл. Гласник РС'' бр. 36/09) издали су Обавештење, број: 119-501-01272/2009-04, 

датум: 01. март 2010. године, према коме је постројење дужно да у року од 6 месеци од 
дана примања овог обавештења достави Радни план постројења за управљање отпадом 
са програмом мера и динамичких прилагођавања рада у складу са одредбама Закона о 

управљању отпадом (''Сл. Гласник РС'' бр. 36/09), до 31. децембра 2012. године, а за 
постојеће депоније депоније које нису у складу са Законом о управљању отпадом ( ''Сл. 

Гласник РС'' бр. 36/09), поред Радног плана, доставља се и Пројекат санације и 
затварања постојеће депоније.  
Радни план постројења за управљање отпадом ЈКП ''Комуналац'' из Инђије израђен је у 

складу са чланом 16. Закона о управљању отпадом (''Сл. Гласник РС'' бр. 36/09). Радни 
план се ажурира се у периоду од три године, као и у случају битнијих измена у раду 

постројења за управљање отпадом ЈКП ''Комуналац'' из Инђије.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лпкални регистар извпра загађиваоа ппщтине Инђија – 2011. извещтајна гпдина 
 

185 

Дивље депоније на територији општине Инђија 
 

Један од већих проблема када је у питању одлагање отпада у општини Инђија је 

постојање великог број малих дивљих депонија које се налазе на апсолутно 
неодговарајућим местима и које представаљу значајну опасност са аспекта заштите 

животне средине, али и здравља становништва. Додатан проблем по питању 
депоновања отпада у Општини представља и паљење отпада на депонијама.  
 

Према подацима Агенције за рециклажу из 2005. године, регистровано је 28 дивљих 
депонија и то у следећим насељима инђијске општине: Бешка (3), Чортановци (2), 

Гладнош (1), Инђија (7), Јарковци (1), Крчедин (5), Марадик (2), Нови Карловци (2), 
Нови Сланкамен (1) и Сланкаменачки виногради (4).   
 

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДИВЉОЈ ДЕПОНИЈИ БЕШКА 

1.1. Име општине / места Инђија / Бешка 

1.2. Локација депоније  На путу R-130 са леве стране према 
улазу у Бешку  

1.3. Број становника општине / места 53.000 * / 6.480 ** 

1.4. Власништво земљишта на коме се налази дивља депонија 

Државно, назив власника   

Друштвено, назив власника   

Приватно, назив власника  

1.5. Координате насељеног места *** 

Географска ширина N = 45
0 
07' 47'' 

Географска дужина  Е = 20
0 
03' 58'' 

1.6. Геометрија депоније  

Дужина (m) а =  

Ширина (m) b = 

Површина (m
2
) P = 8.000 

Запремина (m
3
) V =  

1.7. Удаљеност депоније од (m) 

насеља у близини насеља 

обале потока, реке, језера, акумулације око 5.000 од Дунава  

извора водоснабдевања  

железничке и аутобуске станице  око 900 од железничке станице Бешка; 
58.000 од београдске аутобуске и 
железничке станице) **** 

стоваришта запаљивог материјала  

војног објекта  

здравственог објекта, болница   

природног лечилишта  

прехрамбене индустрије  

аеродрома 53.000 од аеродрома ''Никола Тесла'' 
**** 

подземних објеката инфраструктуре (тунел, 
подвожњак, склониште...) 

 

гасовода, далековода и нафтовода  

заштићених природних добара и 
споменика културе  

5.800 од специјалног резервата природе  
''Ковиљско-Петроварадински рит''; 
11.000 од Националног парка Фрушка 
гора; археолошки локалитети Калакача 
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(близу бешчанског моста) и Римска 
некропола (локалитет ''Брест'' у Бешкој; 
најближи каструм налази се у 
чортановачкој шуми удаљен око 11 км 
од Бешке)**** 

1.8. Приступ депонији 

Лак х 

Отежан  

Немогућ  

1.9. Геолошки састав земљишта (опис) Обрадива црница  

2. ВРСТА ОТПАДНОГ МАТЕРИЈАЛА КОЈИ СЕ ОДЛАЖЕ НА ДЕПОНИЈИ 

2.1. Комунални (кућни) отпад х 

Метални отпад и делови кућних апарата х 

Хаварисана возила  х 

Амбалажни отпад 

стакло х 

пластика х 

папир х 

картон х 

лименке х 

Пољопривредни отпад и отпад са 
пољопривредних газдинстава 

х 

Грађевински отпад х 

Електронски отпад х 

Опасни отпад (хемикалије, уља, батерије, 
боје, лакови, акумулатори...) 

х 

Медицински отпад (потенцијално 
инфективни, фармацеутски) 

 

Животињски отпад (угинуле животиње, 
отпад из кланица) 

х 

Отпадне гуме х 

Зелени отпад из башти и окућница и јавних 
површина  

х 

Шумарски отпад и отпад од прераде дрвета х 

Индустријски отпад и отпад из рударства  

Муљеви/талози/пепео/шљака/јаловина/блато х 

3. ПРИСУСТВО ДИМА НА ДИВЉОЈ ДЕПОНИЈИ 

3.1. Забележено  

Није забележено х 

4. ИНФОРМАЦИЈЕ О ЛОКАЦИЈИ ДЕПОНИЈЕ И ПОВЕЗАНОСТИ СА ВОДОТОКОМ 

4.1. регистрован је водоток у телу депоније   

регистровани водотоци су у близини 
депоније 

 

могућност везе водотока са депонијом  

депонија је у поплавном подручју и његовој 
близини 

 

5. ПРЕДЛОГ ЗА САНАЦИЈУ ДЕПОНИЈЕ 

Депонија је чишћена 2003. године четири пута 4 радна сата, при чему је утрошено средстава у 
вредности од 144.000,00 динара. 
2005. године покренуто је трајно уклањање депоније и засађивање младих садница уз план да 
се око младих садница постави ограда и да се запосли чувар како би штитио локацију са 
садницама. 
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6. НАПОМЕНЕ ИЛИ ОБЈАШЊЕЊА УЗ ПОЈЕДИНА ПИТАЊА И ПОСЕБНИ 

ПРОБЛЕМИ ВЕЗАНИ ЗА ДИВЉУ ДЕПОНИЈУ 

Грађевинска депонија на којој преовлађује отпад из домаћинства, електрични и грађевински 
отпад. 

 

  

Слика 14. Дивља депонија на путу R-130 према улазу у Бешку 

 

 

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДИВЉОЈ ДЕПОНИЈИ БЕШКА 2 

1.1. Име општине / места Инђија / Бешка 

1.2. Локација депоније  Код репетитора у викенд насељу 

1.3. Број становника општине / места 53.000* / 6.480** 

1.4. Власништво земљишта на коме се налази дивља депонија 

Државно, назив власника   

Друштвено, назив власника   

Приватно, назив власника  

1.5. Координате насељеног места *** 

Географска ширина N = 45
0 
07' 47'' 

Географска дужина  Е = 20
0 
03' 58'' 

1.6. Геометрија депоније  

Дужина (m) а =  

Ширина (m) b = 

Површина (m
2
) P = 100 

Запремина (m
3
) V =  

1.7. Удаљеност депоније од (m) 

насеља налази се у делу са стамбеним 
објектима 

обале потока, реке, језера, акумулације 500 од Дунава  

извора водоснабдевања  

железничке и аутобуске станице  3.000 од железничке станице Бешка 

стоваришта запаљивог материјала  

војног објекта  

здравственог објекта, болница   

природног лечилишта  

прехрамбене индустрије  

аеродрома   

подземних објеката инфраструктуре (тунел, 
подвожњак, склониште...) 

 

гасовода, далековода и нафтовода  
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заштићених природних добара и 
споменика културе  

1.100 од специјалног резервата природе 
''Ковиљско-Петроварадински рит''; 
12.000 од Националног парка Фрушка 
гора; археолошки локалитети Калакача 
(близу бешчанског моста) и Римска 
некропола (локалитет ''Брест'' у Бешкој; 
најближи каструм налази се у 
чортановачкој шуми удаљен око 11 км 
од Бешке)**** 

1.8. Приступ депонији 

Лак х 

Отежан  

Немогућ  

1.9. Геолошки састав земљишта (опис) 
Обрадива црница и делом песковито 
тло 

2. ВРСТА ОТПАДНОГ МАТЕРИЈАЛА КОЈИ СЕ ОДЛАЖЕ НА ДЕПОНИЈИ 

2.1. Комунални (кућни) отпад х 

Метални отпад и делови кућних апарата х 

Хаварисана возила  х 

Амбалажни отпад 

стакло х 

пластика х 

папир х 

картон х 

лименке х 

Пољопривредни отпад и отпад са 
пољопривредних газдинстава 

х 

Грађевински отпад х 

Електронски отпад х 

Опасни отпад (хемикалије, уља, батерије, 
боје, лакови, акумулатори...) 

х 

Медицински отпад (потенцијално 
инфективни, фармацеутски) 

 

Животињски отпад (угинуле животиње, 
отпад из кланица) 

х 

Отпадне гуме х 

Зелени отпад из башти и окућница и јавних 
површина  

х 

Шумарски отпад и отпад од прераде дрвета х 

Индустријски отпад и отпад из рударства  

Муљеви/талози/пепео/шљака/јаловина/блато х 

3. ПРИСУСТВО ДИМА НА ДИВЉОЈ ДЕПОНИЈИ 

3.1. Забележено  

Није забележено х 

4. ИНФОРМАЦИЈЕ О ЛОКАЦИЈИ ДЕПОНИЈЕ И ПОВЕЗАНОСТИ СА ВОДОТОКОМ 

4.1. регистрован је водоток у телу депоније   

регистровани водотоци су у близини 
депоније 

х 

могућност везе водотока са депонијом х 

депонија је у поплавном подручју и његовој 
близини 

х 

5. ПРЕДЛОГ ЗА САНАЦИЈУ ДЕПОНИЈЕ 

Постављен је контејнер 2005. године. 
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2005. године депонија је чишћена 4 радна сата, а смеће је одвезено на главну депонију, при 
чему је утрошено средстава у вредности од 22.800,00 динара.  
Као трајно решење 2005. године је предложено трајно уклањање депоније, засађивање стабала 
и постављање ограде у циљу заштите младих садница. 

6. НАПОМЕНЕ ИЛИ ОБЈАШЊЕЊА УЗ ПОЈЕДИНА ПИТАЊА И ПОСЕБНИ 

ПРОБЛЕМИ ВЕЗАНИ ЗА ДИВЉУ ДЕПОНИЈУ 

На дивљој депонији преовлађује отпад из домаћинства. 

 

 
Слика 15. Контејнер на дивљој депонији код викенд насеља Бешка  

 

 
1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДИВЉОЈ ДЕПОНИЈИ БЕШКА 3 

1.1. Име општине / места Инђија / Бешка 

1.2. Локација депоније  Испод бешчанског моста 

1.3. Број становника општине / места 53.000* / 6.480** 

1.4. Власништво земљишта на коме се налази дивља депонија 

Државно, назив власника   

Друштвено, назив власника   

Приватно, назив власника  

1.5. Координате насељеног места *** 

Географска ширина N = 45
0 
07' 47'' 

Географска дужина  Е = 20
0 
03' 58'' 

Координате бешчанског моста **** 

Географска ширина N = 45° 10' 11" 

Географска дужина  Е = 20° 04' 47" 

1.6. Геометрија депоније  

Дужина (m) а =  

Ширина (m) b = 

Површина (m
2
) P = 200 

Запремина (m
3
) V =  

1.7. Удаљеност депоније од (m) 

насеља 3.900 од центра Бешке; у близини 
викенд насеља 

обале потока, реке, језера, акумулације уз саму обалу Дунава 

извора водоснабдевања  

железничке и аутобуске станице  4.850 од железничке станице Бешка  

стоваришта запаљивог материјала  

војног објекта  
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здравственог објекта, болница   

природног лечилишта  

прехрамбене индустрије  

аеродрома   

подземних објеката инфраструктуре (тунел, 
подвожњак, склониште...) 

 

гасовода, далековода и нафтовода  

заштићених природних добара и 
споменика културе  

археолошки локалитет Калакача (у 
близини бешчанског моста); 750 од 
специјалног резервата природе 
''Ковиљско-Петроварадински рит''; 
12.500 од Националног парка Фрушка 
гора; археолошки локалитет Римска 
некропола (локалитет ''Брест'' у Бешкој; 
најближи каструм налази се у 
чортановачкој шуми удаљен око 11 км 
од Бешке)***** 

1.8. Приступ депонији 

Лак х 

Отежан  

Немогућ  

1.9. Геолошки састав земљишта (опис) Шљунковито тло и бетонски плато 

2. ВРСТА ОТПАДНОГ МАТЕРИЈАЛА КОЈИ СЕ ОДЛАЖЕ НА ДЕПОНИЈИ 

2.1. Комунални (кућни) отпад х 

Метални отпад и делови кућних апарата х 

Хаварисана возила  х 

Амбалажни отпад 

стакло х 

пластика х 

папир х 

картон х 

лименке х 

Пољопривредни отпад и отпад са 
пољопривредних газдинстава 

х 

Грађевински отпад х 

Електронски отпад х 

Опасни отпад (хемикалије, уља, батерије, 
боје, лакови, акумулатори...) 

х 

Медицински отпад (потенцијално 
инфективни, фармацеутски) 

 

Животињски отпад (угинуле животиње, 
отпад из кланица) 

х 

Отпадне гуме х 

Зелени отпад из башти и окућница и јавних 
површина  

х 

Шумарски отпад и отпад од прераде дрвета х 

Индустријски отпад и отпад из рударства  

Муљеви/талози/пепео/шљака/јаловина/блато х 

3. ПРИСУСТВО ДИМА НА ДИВЉОЈ ДЕПОНИЈИ 

3.1. Забележено  

Није забележено х 

4. ИНФОРМАЦИЈЕ О ЛОКАЦИЈИ ДЕПОНИЈЕ И ПОВЕЗАНОСТИ СА ВОДОТОКОМ 

4.1. регистрован је водоток у телу депоније   
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регистровани водотоци су у близини 
депоније 

х 

могућност везе водотока са депонијом х 

депонија је у поплавном подручју и његовој 
близини 

х 

5. ПРЕДЛОГ ЗА САНАЦИЈУ ДЕПОНИЈЕ 

Депонија је чишћена у лето 2003. године. Прикупљено смеће је заједно са исхабаним 
контејнерима одвежено на главну депонију. За ову санацију утрошена су средства у вредности 
од 34.200,00 динара.  
Као трајно решење 2005. године је предложено трајно уклањање депоније, засађивање стабала 
и постављање ограде у циљу заштите младих садница. 

6. НАПОМЕНЕ ИЛИ ОБЈАШЊЕЊА УЗ ПОЈЕДИНА ПИТАЊА И ПОСЕБНИ 

ПРОБЛЕМИ ВЕЗАНИ ЗА ДИВЉУ ДЕПОНИЈУ 

На дивљој депонији преовлађује отпад из домаћинства. 

 

  
Слика 16. Дивља депонија испод бешчанског моста  

 
 

Слика 17. Google Earth слика подручја дивљих депонија у насељу Бешка 
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1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДИВЉОЈ ДЕПОНИЈИ ЧОРТАНОВЦИ 

1.1. Име општине / места Инђија / Чортановци 

1.2. Локација депоније  На путу L-19 са десне стране на улазу у 
насеље Чортановци 

1.3. Број становника општине / места 53.000* / 2.317** 

1.4. Власништво земљишта на коме се налази дивља депонија 

Државно, назив власника   

Друштвено, назив власника   

Приватно, назив власника  

1.5. Координате насељеног места *** 

Географска ширина N = 45° 09' 16" 

Географска дужина  Е = 20° 01' 14" 

1.6. Геометрија депоније  

Дужина (m) а =  

Ширина (m) b = 

Површина (m
2
) P = 1.000 

Запремина (m
3
) V =  

1.7. Удаљеност депоније од (m) 

насеља на улазу у насеље 

обале потока, реке, језера, акумулације око 1.700 од Дунава 

извора водоснабдевања  

железничке и аутобуске станице  око 500 од железничке станице 
Чортановци 

стоваришта запаљивог материјала  

војног објекта  

здравственог објекта, болница   

природног лечилишта  

прехрамбене индустрије  

аеродрома  

подземних објеката инфраструктуре (тунел, 
подвожњак, склониште...) 

 

гасовода, далековода и нафтовода  

заштићених природних добара и 
споменика културе  

8.000 од Националног парка Фрушка 
Гора; културно-историјски споменици у 
близини: остаци насеља из неолита, 
остаци римског утврђења (локалитет 
''Просјанице'' у Чортановцима), Свети 
извор Савинац и Вила Станковић - вила 
краљевског намесника Раденка 
Станковића; 2.500 од специјалног 
резервата природе ''Ковиљско-
петроварадински рит'' (Чортановачка 
шума је део СРП ''Ковиљско-
петроварадински рит''); археолошки 
локалитет Римска некропола (најближи 
каструм налази се у чортановачкој 
шуми); археолошки локалитет Калакача 
(близу бешчанског моста)**** 

1.8. Приступ депонији 

Лак х 
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Отежан  

Немогућ  

1.9. Геолошки састав земљишта (опис) Обрадива црница  

2. ВРСТА ОТПАДНОГ МАТЕРИЈАЛА КОЈИ СЕ ОДЛАЖЕ НА ДЕПОНИЈИ 

2.1. Комунални (кућни) отпад х 

Метални отпад и делови кућних апарата х 

Хаварисана возила  х 

Амбалажни отпад 

стакло х 

пластика х 

папир х 

картон х 

лименке х 

Пољопривредни отпад и отпад са 
пољопривредних газдинстава 

х 

Грађевински отпад х 

Електронски отпад х 

Опасни отпад (хемикалије, уља, батерије, 
боје, лакови, акумулатори...) 

х 

Медицински отпад (потенцијално 
инфективни, фармацеутски) 

 

Животињски отпад (угинуле животиње, 
отпад из кланица) 

х 

Отпадне гуме х 

Зелени отпад из башти и окућница и јавних 
површина  

х 

Шумарски отпад и отпад од прераде дрвета  

Индустријски отпад и отпад из рударства  

Муљеви/талози/пепео/шљака/јаловина/блато х 

3. ПРИСУСТВО ДИМА НА ДИВЉОЈ ДЕПОНИЈИ 

3.1. Забележено  

Није забележено х 

4. ИНФОРМАЦИЈЕ О ЛОКАЦИЈИ ДЕПОНИЈЕ И ПОВЕЗАНОСТИ СА ВОДОТОКОМ 

4.1. регистрован је водоток у телу депоније   

регистровани водотоци су у близини 
депоније 

 

могућност везе водотока са депонијом  

депонија је у поплавном подручју и његовој 
близини 

 

5. ПРЕДЛОГ ЗА САНАЦИЈУ ДЕПОНИЈЕ 

До 2005. године депонија је чишћена два пута 24 радна сата, при чему је утрошено средстава у 
вредности од 72.000,00 динара. 
Као решење 2005. године је предложено трајно уклањање депоније, засађивање дрвећа и 
постављање ограде у циљу заштите младих садница. 

6. НАПОМЕНЕ ИЛИ ОБЈАШЊЕЊА УЗ ПОЈЕДИНА ПИТАЊА И ПОСЕБНИ 

ПРОБЛЕМИ ВЕЗАНИ ЗА ДИВЉУ ДЕПОНИЈУ 

На дивљој депонији преовлађује отпад из домаћинства, старе шасије од аутомобила, 
фрижидери, шпорети (електрични отпад). 
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Слика 18. Дивља депонија на путу L-19 са десне стране на улазу у насеље Чортановци 

 
 

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДИВЉОЈ ДЕПОНИЈИ ЧОРТАНОВЦИ 2 

1.1. Име општине / места Инђија / Чортановци 

1.2. Локација депоније  На путу L-19 са леве стране на улазу у 
насеље Чортановци 

1.3. Број становника општине / места 53.000* / 2.317** 

1.4. Власништво земљишта на коме се налази дивља депонија 

Државно, назив власника   

Друштвено, назив власника   

Приватно, назив власника  

1.5. Координате насељеног места *** 

Географска ширина N = 45° 09' 16" 

Географска дужина  Е = 20° 01' 14" 

1.6. Геометрија депоније  

Дужина (m) а =  

Ширина (m) b = 

Површина (m
2
) P = 300 

Запремина (m
3
) V =  

1.7. Удаљеност депоније од (m) 

насеља 800 

обале потока, реке, језера, акумулације око 1.800 од Дунава 

извора водоснабдевања  

железничке и аутобуске станице  око 500 од железничке станице 
Чортановци 

стоваришта запаљивог материјала  

војног објекта  

здравственог објекта, болница   

природног лечилишта  

прехрамбене индустрије  

аеродрома  

подземних објеката инфраструктуре (тунел, 
подвожњак, склониште...) 

 

гасовода, далековода и нафтовода  

заштићених природних добара и 
споменика културе  

8.000 од Националног парка Фрушка 
Гора; културно-историјски споменици у 
близини: остаци насеља из неолита, 
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остаци римског утврђења (локалитет 
''Просјанице'' у Чортановцима), Свети 
извор Савинац и Вила Станковић - вила 
краљевског намесника Раденка 
Станковића; 2.500 од специјалног 
резервата природе ''Ковиљско-
петроварадински рит'' (Чортановачка 
шума је део СРП ''Ковиљско-
петроварадински рит''); археолошки 
локалитет Римска некропола (најближи 
каструм налази се у чортановачкој 
шуми); археолошки локалитет Калакача 
(близу бешчанског моста)**** 

1.8. Приступ депонији 

Лак х 

Отежан  

Немогућ  

1.9. Геолошки састав земљишта (опис) Обрадива црница  

2. ВРСТА ОТПАДНОГ МАТЕРИЈАЛА КОЈИ СЕ ОДЛАЖЕ НА ДЕПОНИЈИ 

2.1. Комунални (кућни) отпад х 

Метални отпад и делови кућних апарата х 

Хаварисана возила  х 

Амбалажни отпад 

стакло х 

пластика х 

папир х 

картон х 

лименке х 

Пољопривредни отпад и отпад са 
пољопривредних газдинстава 

х 

Грађевински отпад х 

Електронски отпад х 

Опасни отпад (хемикалије, уља, батерије, 
боје, лакови, акумулатори...) 

х 

Медицински отпад (потенцијално 
инфективни, фармацеутски) 

 

Животињски отпад (угинуле животиње, 
отпад из кланица) 

х 

Отпадне гуме х 

Зелени отпад из башти и окућница и јавних 
површина  

х 

Шумарски отпад и отпад од прераде дрвета х 

Индустријски отпад и отпад из рударства  

Муљеви/талози/пепео/шљака/јаловина/блато х 

3. ПРИСУСТВО ДИМА НА ДИВЉОЈ ДЕПОНИЈИ 

3.1. Забележено  

Није забележено х 

4. ИНФОРМАЦИЈЕ О ЛОКАЦИЈИ ДЕПОНИЈЕ И ПОВЕЗАНОСТИ СА ВОДОТОКОМ 

4.1. регистрован је водоток у телу депоније   

регистровани водотоци су у близини 
депоније 

 

могућност везе водотока са депонијом  

депонија је у поплавном подручју и његовој  
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близини 

5. ПРЕДЛОГ ЗА САНАЦИЈУ ДЕПОНИЈЕ 

Депонија је чишћена два пута у току 2003. године, 16 радних сати, при чему су утрошена 
средстав у вредности од 48.000,00 динара. 
Као решење 2005. године је предложено потпуно уклањање депоније, засађивање дрвећа и 
постављање ограде у циљу заштите младих садница. 

6. НАПОМЕНЕ ИЛИ ОБЈАШЊЕЊА УЗ ПОЈЕДИНА ПИТАЊА И ПОСЕБНИ 

ПРОБЛЕМИ ВЕЗАНИ ЗА ДИВЉУ ДЕПОНИЈУ 

На дивљој депонији преовлађује отпад из домаћинства. 

 

 

 

Слика 19. Дивља депонија на путу L-19 са леве стране на улазу у насеље Чортановци 

 

 
 

Слика 20. Насеље Чортановци и околина снимљени из Google Earth-а 
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1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДИВЉОЈ ДЕПОНИЈИ ГЛАДНОШ 

1.1. Име општине / места Инђија / Гладнош 

1.2. Локација депоније  На путу М 22.1 са леве стране на 
главном путу за Нови Сад 

1.3. Број становника општине / места 53.000* / 

1.4. Власништво земљишта на коме се налази дивља депонија 

Државно, назив власника   

Друштвено, назив власника   

Приватно, назив власника  

1.5. Координате насељеног места ** 

Географска ширина N = 45
0 
07' 44'' 

Географска дужина  Е = 19
0 
59' 28'' 

1.6. Геометрија депоније  

Дужина (m) а =  

Ширина (m) b = 

Површина (m
2
) P = 100 

Запремина (m
3
) V =  

1.7. Удаљеност депоније од (m) 

насеља 600 

обале потока, реке, језера, акумулације 4.300 од Дунава; 5.500 од језера 
Шелевренац 

извора водоснабдевања  

железничке и аутобуске станице  3.500 од железничке станице 
Чортановци; 4.500 од железничке 
станице Бешка 

стоваришта запаљивог материјала  

војног објекта  

здравственог објекта, болница   

природног лечилишта  

прехрамбене индустрије  

аеродрома  

подземних објеката инфраструктуре (тунел, 
подвожњак, склониште...) 

 

гасовода, далековода и нафтовода  

заштићених природних добара и 
споменика културе  

6.000 од Националног парка Фрушка 
гора; 5.300 од специјалног резервата 
природе ''Ковиљско-петроварадински 
рит''; археолошки локалитет Калакача 
(близу бешчанског моста); археолошки 
локалитет Римска некропола (на 
локацијама у Бешкој, Чортановцима, 
чортановачкој шуми)  

1.8. Приступ депонији 

Лак х 

Отежан  

Немогућ  

1.9. Геолошки састав земљишта (опис) Обрадива црница  

2. ВРСТА ОТПАДНОГ МАТЕРИЈАЛА КОЈИ СЕ ОДЛАЖЕ НА ДЕПОНИЈИ 

2.1. Комунални (кућни) отпад х 

Метални отпад и делови кућних апарата х 
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Хаварисана возила  х 

Амбалажни отпад 

стакло х 

пластика х 

папир х 

картон х 

лименке х 

Пољопривредни отпад и отпад са 
пољопривредних газдинстава 

х 

Грађевински отпад х 

Електронски отпад х 

Опасни отпад (хемикалије, уља, батерије, 
боје, лакови, акумулатори...) 

х 

Медицински отпад (потенцијално 
инфективни, фармацеутски) 

 

Животињски отпад (угинуле животиње, 
отпад из кланица) 

х 

Отпадне гуме х 

Зелени отпад из башти и окућница и јавних 
површина  

х 

Шумарски отпад и отпад од прераде дрвета х 

Индустријски отпад и отпад из рударства  

Муљеви/талози/пепео/шљака/јаловина/блато х 

3. ПРИСУСТВО ДИМА НА ДИВЉОЈ ДЕПОНИЈИ 

3.1. Забележено  

Није забележено х 

4. ИНФОРМАЦИЈЕ О ЛОКАЦИЈИ ДЕПОНИЈЕ И ПОВЕЗАНОСТИ СА ВОДОТОКОМ 

4.1. регистрован је водоток у телу депоније   

регистровани водотоци су у близини 
депоније 

 

могућност везе водотока са депонијом  

депонија је у поплавном подручју и његовој 
близини 

 

5. ПРЕДЛОГ ЗА САНАЦИЈУ ДЕПОНИЈЕ 

Депонија је чишћена 2003. године у јесен и у фебруару 2004. године, а прикупљено смеће се 
одвозило на главну депонију 8 радних сати. 
2005. године као трајно решење предложено је трајно уклањање депоније, засађивање стабала 
и постављање ограде у циљу заштите младих садница. 

6. НАПОМЕНЕ ИЛИ ОБЈАШЊЕЊА УЗ ПОЈЕДИНА ПИТАЊА И ПОСЕБНИ 

ПРОБЛЕМИ ВЕЗАНИ ЗА ДИВЉУ ДЕПОНИЈУ 

На дивљој депонији преовлађује отпад из домаћинства, кланични и грађевински отпад.  
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Слика 21. Дивља депонија код насеља Гладнош 

 
 

 
 

Слика 21. Google Earth слика подручја дивље депоније код насеља Гладнош 
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1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДИВЉОЈ ДЕПОНИЈИ ИНЂИЈА 1 

1.1. Име општине / места Инђија / Инђија 

1.2. Локација депоније  На путу М 22.1 испод другог 
надвожњака са обе стране пута 

1.3. Број становника општине / места 53.000* / 27.389** 

1.4. Власништво земљишта на коме се налази дивља депонија 

Државно, назив власника   

Друштвено, назив власника   

Приватно, назив власника  

1.5. Координате насељеног места *** 

Географска ширина N = 45° 02' 57'' 

Географска дужина  Е = 20° 04' 45'' 

Координате дивље депоније 

Географска ширина N = 45°01'19.75" 

Географска дужина  Е = 20°06'37.76" 

1.6. Геометрија депоније  

Дужина (m) а =  

Ширина (m) b = 

Површина (m
2
) P = 400 (300 десно + 100 лево) 

Запремина (m
3
) V =  

1.7. Удаљеност депоније од (m) 

насеља на улазу у насеље, близу стамбеног 
дела; 3.800 од центра Инђије  

обале потока, реке, језера, акумулације 4.000 од Пинцове баре; 7.000 од 
јарковачког језера 

извора водоснабдевања  

железничке и аутобуске станице  3.200 од железничке станице Инђија; 
2.800 од главне аутобуске станице у 
Инђији 

стоваришта запаљивог материјала  

војног објекта  

здравственог објекта, болница   

природног лечилишта  

прехрамбене индустрије  

аеродрома  

подземних објеката инфраструктуре (тунел, 
подвожњак, склониште...) 

 

гасовода, далековода и нафтовода  

заштићених природних добара и 
споменика културе  

20.000 од Националног парка Фрушка 
гора; археолошки локалитет Римска 
некропола (локација ''Брест'' у Бешкој)  

1.8. Приступ депонији 

Лак х 

Отежан  

Немогућ  

1.9. Геолошки састав земљишта (опис) Обрадива црница  

2. ВРСТА ОТПАДНОГ МАТЕРИЈАЛА КОЈИ СЕ ОДЛАЖЕ НА ДЕПОНИЈИ 

2.1. Комунални (кућни) отпад х 

Метални отпад и делови кућних апарата х 

Хаварисана возила  х 

Амбалажни отпад стакло х 
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пластика х 

папир х 

картон х 

лименке х 

Пољопривредни отпад и отпад са 
пољопривредних газдинстава 

х 

Грађевински отпад х 

Електронски отпад х 

Опасни отпад (хемикалије, уља, батерије, 
боје, лакови, акумулатори...) 

х 

Медицински отпад (потенцијално 
инфективни, фармацеутски) 

 

Животињски отпад (угинуле животиње, 
отпад из кланица) 

х 

Отпадне гуме х 

Зелени отпад из башти и окућница и јавних 
површина  

х 

Шумарски отпад и отпад од прераде дрвета х 

Индустријски отпад и отпад из рударства х 

Муљеви/талози/пепео/шљака/јаловина/блато х 

3. ПРИСУСТВО ДИМА НА ДИВЉОЈ ДЕПОНИЈИ 

3.1. Забележено  

Није забележено х 

4. ИНФОРМАЦИЈЕ О ЛОКАЦИЈИ ДЕПОНИЈЕ И ПОВЕЗАНОСТИ СА ВОДОТОКОМ 

4.1. регистрован је водоток у телу депоније   

регистровани водотоци су у близини 
депоније 

 

могућност везе водотока са депонијом  

депонија је у поплавном подручју и његовој 
близини 

 

5. ПРЕДЛОГ ЗА САНАЦИЈУ ДЕПОНИЈЕ 

Депонија је чишћена 2003. године три пута и 2004. године у фебруару 20 радних сати, при 
чему је утрошено средстава у вредности од 27.000,00 динара. 
Као трајно решење 2005. године је предложено трајно уклањање депоније, засађивање стабала 
и постављање ограде у циљу заштите младих садница. 

6. НАПОМЕНЕ ИЛИ ОБЈАШЊЕЊА УЗ ПОЈЕДИНА ПИТАЊА И ПОСЕБНИ 

ПРОБЛЕМИ ВЕЗАНИ ЗА ДИВЉУ ДЕПОНИЈУ 

На дивљој депонији преовлађује отпад из домаћинства. 
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Слика 22. Дивља депонија у Инђији, на путу М 22.1 код другог надвожњака  
 

 

 
 

Слика 23. Google Earth слика дивље депоније Инђија 1 и њене околине 
 

 

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДИВЉОЈ ДЕПОНИЈИ ИНЂИЈА 2 

1.1. Име општине / места Инђија / Инђија 

1.2. Локација депоније  На летњем путу Инђија-Јарковци 

1.3. Број становника општине / места 53.000* / 27.389** 

1.4. Власништво земљишта на коме се налази дивља депонија 

Државно, назив власника   

Друштвено, назив власника   

Приватно, назив власника  

1.5. Координате насељеног места *** 

Географска ширина N = 45° 02' 57'' 

Географска дужина  Е = 20° 04' 45'' 
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1.6. Геометрија депоније  

Дужина (m) а = 1.000 (са обе стране пута) 

Ширина (m) b = 

Површина (m
2
) P = 

Запремина (m
3
) V =  

1.7. Удаљеност депоније од (m) 

насеља  

обале потока, реке, језера, акумулације неколико км од јарковачког језера 

извора водоснабдевања  

железничке и аутобуске станице  неколико км од железничке и аутобуске 
станице у Инђији 

стоваришта запаљивог материјала  

војног објекта  

здравственог објекта, болница   

природног лечилишта  

прехрамбене индустрије  

аеродрома  

подземних објеката инфраструктуре (тунел, 
подвожњак, склониште...) 

 

гасовода, далековода и нафтовода  

заштићених природних добара и 
споменика културе  

око 14.000 од Националног парка 
Фрушка гора; археолошки локалитет 
Римска некропола (локација ''Брест'' у 
Бешкој) 

1.8. Приступ депонији 

Лак  

Отежан х 

Немогућ  

1.9. Геолошки састав земљишта (опис) Обрадива црница  

2. ВРСТА ОТПАДНОГ МАТЕРИЈАЛА КОЈИ СЕ ОДЛАЖЕ НА ДЕПОНИЈИ 

2.1. Комунални (кућни) отпад х 

Метални отпад и делови кућних апарата х 

Хаварисана возила  х 

Амбалажни отпад 

стакло х 

пластика х 

папир х 

картон х 

лименке х 

Пољопривредни отпад и отпад са 
пољопривредних газдинстава 

х 

Грађевински отпад х 

Електронски отпад х 

Опасни отпад (хемикалије, уља, батерије, 
боје, лакови, акумулатори...) 

х 

Медицински отпад (потенцијално 
инфективни, фармацеутски) 

 

Животињски отпад (угинуле животиње, 
отпад из кланица) 

х 

Отпадне гуме х 

Зелени отпад из башти и окућница и јавних 
површина  

х 
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Шумарски отпад и отпад од прераде дрвета х 

Индустријски отпад и отпад из рударства  

Муљеви/талози/пепео/шљака/јаловина/блато х 

3. ПРИСУСТВО ДИМА НА ДИВЉОЈ ДЕПОНИЈИ 

3.1. Забележено  

Није забележено х 

4. ИНФОРМАЦИЈЕ О ЛОКАЦИЈИ ДЕПОНИЈЕ И ПОВЕЗАНОСТИ СА ВОДОТОКОМ 

4.1. регистрован је водоток у телу депоније   

регистровани водотоци су у близини 
депоније 

 

могућност везе водотока са депонијом  

депонија је у поплавном подручју и његовој 
близини 

 

5. ПРЕДЛОГ ЗА САНАЦИЈУ ДЕПОНИЈЕ 

Депонија је чишћена 2003. године 8 радних сати, при чему је прикупљено смеће одвежено на 
главну депонију, а утрошена су средства у износу од 34.800,00 динара. 
2005. године као трајно решење предложено је трајно уклањање депоније, засађивање стабала 
и постављање ограде у циљу заштите младих садница. 

6. НАПОМЕНЕ ИЛИ ОБЈАШЊЕЊА УЗ ПОЈЕДИНА ПИТАЊА И ПОСЕБНИ 

ПРОБЛЕМИ ВЕЗАНИ ЗА ДИВЉУ ДЕПОНИЈУ 

На дивљој депонији преовлађује отпад из домаћинства, старе шкољке аутомобила, електрични 
и грађевински отпад, као и угинуле животиње. 

 

 

 

Слика 24. Дивља депонија на летњем путу Инђија-Јарковци 
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Слика 25. Делови територије општине Инђија везани за дивљу депонију Инђија 2 
снимљени из Google Earth-а 

 

 

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДИВЉОЈ ДЕПОНИЈИ ИНЂИЈА 3 

1.1. Име општине / места Инђија / Инђија 

1.2. Локација депоније  Поред пруге Инђија-Бешка 

1.3. Број становника општине / места 53.000* / 27.389** 

1.4. Власништво земљишта на коме се налази дивља депонија 

Државно, назив власника   

Друштвено, назив власника   

Приватно, назив власника  

1.5. Координате насељеног места *** 

Географска ширина N = 45° 02' 57'' 

Географска дужина  Е = 20° 04' 45'' 

1.6. Геометрија депоније  

Дужина (m) а = 100 (са обе стране пруге) 

Ширина (m) b = 

Површина (m
2
) P = 

Запремина (m
3
) V =  

1.7. Удаљеност депоније од (m) 

насеља  

обале потока, реке, језера, акумулације неколико км од Пинцове баре у Инђији 

извора водоснабдевања  

железничке и аутобуске станице  неколико км од аутобуске и железничке 
станице у Инђији 

стоваришта запаљивог материјала  

војног објекта  

здравственог објекта, болница   



Лпкални регистар извпра загађиваоа ппщтине Инђија – 2011. извещтајна гпдина 
 

206 

природног лечилишта  

прехрамбене индустрије  

аеродрома  

подземних објеката инфраструктуре (тунел, 
подвожњак, склониште...) 

 

гасовода, далековода и нафтовода  

заштићених природних добара и 
споменика културе  

археолошки локалитет Римска 
некропола (локација ''Брест'' у Бешкој); 
преко 12.000 од Националног парка 
Фрушка гора 

1.8. Приступ депонији 

Лак х 

Отежан  

Немогућ  

1.9. Геолошки састав земљишта (опис) 
Обрадива црница и шљунковито тло 
због близине пруге  

2. ВРСТА ОТПАДНОГ МАТЕРИЈАЛА КОЈИ СЕ ОДЛАЖЕ НА ДЕПОНИЈИ 

2.1. Комунални (кућни) отпад х 

Метални отпад и делови кућних апарата х 

Хаварисана возила  х 

Амбалажни отпад 

стакло х 

пластика х 

папир х 

картон х 

лименке х 

Пољопривредни отпад и отпад са 
пољопривредних газдинстава 

х 

Грађевински отпад х 

Електронски отпад х 

Опасни отпад (хемикалије, уља, батерије, 
боје, лакови, акумулатори...) 

х 

Медицински отпад (потенцијално 
инфективни, фармацеутски) 

 

Животињски отпад (угинуле животиње, 
отпад из кланица) 

х 

Отпадне гуме х 

Зелени отпад из башти и окућница и јавних 
површина  

х 

Шумарски отпад и отпад од прераде дрвета х 

Индустријски отпад и отпад из рударства х 

Муљеви/талози/пепео/шљака/јаловина/блато х 

3. ПРИСУСТВО ДИМА НА ДИВЉОЈ ДЕПОНИЈИ 

3.1. Забележено  

Није забележено х 

4. ИНФОРМАЦИЈЕ О ЛОКАЦИЈИ ДЕПОНИЈЕ И ПОВЕЗАНОСТИ СА ВОДОТОКОМ 

4.1. регистрован је водоток у телу депоније   

регистровани водотоци су у близини 
депоније 

 

могућност везе водотока са депонијом  

депонија је у поплавном подручју и његовој 
близини 
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5. ПРЕДЛОГ ЗА САНАЦИЈУ ДЕПОНИЈЕ 

Депонија је чишћена 2003. године 8 радних сати, при чему је утрошено средстава у вредности 
од 21.600,00 динара. 
Као трајно решење 2005. године предложено је трајно уклањање депоније, засађивање стабала 
и постављање ограде у циљу заштите младих садница. 

6. НАПОМЕНЕ ИЛИ ОБЈАШЊЕЊА УЗ ПОЈЕДИНА ПИТАЊА И ПОСЕБНИ 

ПРОБЛЕМИ ВЕЗАНИ ЗА ДИВЉУ ДЕПОНИЈУ 

На дивљој депонији преовлађује отпад из домаћинства, старе шкољке аутомобила, електрични 
и грађевински отпад. 

 

 

Слика 26. Дивља депонија поред пруге Инђија-Бешка 

 

 
 

Слика 27. Google Earth слика уже околине дивље депоније Инђија 3  
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1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДИВЉОЈ ДЕПОНИЈИ ИНЂИЈА 4 

1.1. Име општине / места Инђија / Инђија 

1.2. Локација депоније  Поред пруге Стара Пазова - Рума 

1.3. Број становника општине / места 53.000* / 27.389** 

1.4. Власништво земљишта на коме се налази дивља депонија 

Државно, назив власника   

Друштвено, назив власника   

Приватно, назив власника  

1.5. Координате насељеног места *** 

Географска ширина N = 45° 02' 57'' 

Географска дужина  Е = 20° 04' 45'' 

1.6. Геометрија депоније  

Дужина (m) а =  

Ширина (m) b = 

Површина (m
2
) P = 100 

Запремина (m
3
) V =  

1.7. Удаљеност депоније од (m) 

насеља  

обале потока, реке, језера, акумулације неколико км од јарковачког језера и 
Пинцове баре 

извора водоснабдевања  

железничке и аутобуске станице  неколико км од железничке и аутобуске 
станице у Инђији 

стоваришта запаљивог материјала  

војног објекта  

здравственог објекта, болница   

природног лечилишта  

прехрамбене индустрије  

аеродрома  

подземних објеката инфраструктуре (тунел, 
подвожњак, склониште...) 

 

гасовода, далековода и нафтовода  

заштићених природних добара и 
споменика културе  

 

1.8. Приступ депонији 

Лак х 

Отежан  

Немогућ  

1.9. Геолошки састав земљишта (опис) 
Црница и делом шљунковито тло због 
близине пруге 

2. ВРСТА ОТПАДНОГ МАТЕРИЈАЛА КОЈИ СЕ ОДЛАЖЕ НА ДЕПОНИЈИ 

2.1. Комунални (кућни) отпад х 

Метални отпад и делови кућних апарата х 

Хаварисана возила  х 

Амбалажни отпад 

стакло х 

пластика х 

папир х 

картон х 

лименке х 

Пољопривредни отпад и отпад са х 



Лпкални регистар извпра загађиваоа ппщтине Инђија – 2011. извещтајна гпдина 
 

209 

пољопривредних газдинстава 

Грађевински отпад х 

Електронски отпад х 

Опасни отпад (хемикалије, уља, батерије, 
боје, лакови, акумулатори...) 

х 

Медицински отпад (потенцијално 
инфективни, фармацеутски) 

 

Животињски отпад (угинуле животиње, 
отпад из кланица) 

х 

Отпадне гуме х 

Зелени отпад из башти и окућница и јавних 
површина  

х 

Шумарски отпад и отпад од прераде дрвета х 

Индустријски отпад и отпад из рударства х 

Муљеви/талози/пепео/шљака/јаловина/блато х 

3. ПРИСУСТВО ДИМА НА ДИВЉОЈ ДЕПОНИЈИ 

3.1. Забележено  

Није забележено х 

4. ИНФОРМАЦИЈЕ О ЛОКАЦИЈИ ДЕПОНИЈЕ И ПОВЕЗАНОСТИ СА ВОДОТОКОМ 

4.1. регистрован је водоток у телу депоније   

регистровани водотоци су у близини 
депоније 

 

могућност везе водотока са депонијом  

депонија је у поплавном подручју и његовој 
близини 

 

5. ПРЕДЛОГ ЗА САНАЦИЈУ ДЕПОНИЈЕ 

Депонија је чишћена 2003. године 3 радна сата, при чему је сакупљено смеће одвожено на 
главну депонију, а утрошена су средства у вредности од 4.050,00 динара. 
Као трајно решење 2005. године је предложено трајно уклањање депоније, засађивање стабала 
и постављање ограде у циљу заштите младих садница. 

6. НАПОМЕНЕ ИЛИ ОБЈАШЊЕЊА УЗ ПОЈЕДИНА ПИТАЊА И ПОСЕБНИ 

ПРОБЛЕМИ ВЕЗАНИ ЗА ДИВЉУ ДЕПОНИЈУ 

На дивљој депонији преовлађује отпад из домаћинства. Отпад је разбацан на више места дуж 
пругу.  

 

 

Слика 28. Дивља депонија поред пруге Стара Пазова-Рума 

 



Лпкални регистар извпра загађиваоа ппщтине Инђија – 2011. извещтајна гпдина 
 

210 

 
 

Слика 29. Ужа околина дивље депоније Инђија 4 снимљена из Google Earth-а 
 

 

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДИВЉОЈ ДЕПОНИЈИ ИНЂИЈА 5 

1.1. Име општине / места Инђија / Инђија 

1.2. Локација депоније  Преко пута ''Паноније'' у насељеном делу 
места 

1.3. Број становника општине / места 53.000* / 27.389** 

1.4. Власништво земљишта на коме се налази дивља депонија 

Државно, назив власника   

Друштвено, назив власника   

Приватно, назив власника  

1.5. Координате насељеног места *** 

Географска ширина N = 45° 02' 57'' 

Географска дужина  Е = 20° 04' 45'' 

1.6. Геометрија депоније  

Дужина (m) а = 50 

Ширина (m) b = 

Површина (m
2
) P = 

Запремина (m
3
) V =  

1.7. Удаљеност депоније од (m) 

насеља у самом насељу Нови Сланкамен 

обале потока, реке, језера, акумулације 2.300 од Дунава 

извора водоснабдевања  

железничке и аутобуске станице   

стоваришта запаљивог материјала  

војног објекта  

здравственог објекта, болница   

природног лечилишта  
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прехрамбене индустрије  

аеродрома  

подземних објеката инфраструктуре (тунел, 
подвожњак, склониште...) 

 

гасовода, далековода и нафтовода  

заштићених природних добара и 
споменика културе  

2.200 од споменика природе "Лесни 
профил код Старог Сланкамена"; 2.850 од 
археолошког налазишта Акуминкум 
(остаци римског утврђења) 

1.8. Приступ депонији 

Лак х 

Отежан  

Немогућ  

1.9. Геолошки састав земљишта (опис) Делом црница, делом асфалт 

2. ВРСТА ОТПАДНОГ МАТЕРИЈАЛА КОЈИ СЕ ОДЛАЖЕ НА ДЕПОНИЈИ 

2.1. Комунални (кућни) отпад х 

Метални отпад и делови кућних апарата х 

Хаварисана возила  х 

Амбалажни отпад 

стакло х 

пластика х 

папир х 

картон х 

лименке х 

Пољопривредни отпад и отпад са 
пољопривредних газдинстава 

х 

Грађевински отпад х 

Електронски отпад х 

Опасни отпад (хемикалије, уља, батерије, 
боје, лакови, акумулатори...) 

х 

Медицински отпад (потенцијално 
инфективни, фармацеутски) 

 

Животињски отпад (угинуле животиње, 
отпад из кланица) 

х 

Отпадне гуме х 

Зелени отпад из башти и окућница и јавних 
површина  

х 

Шумарски отпад и отпад од прераде дрвета х 

Индустријски отпад и отпад из рударства  

Муљеви/талози/пепео/шљака/јаловина/блато х 

3. ПРИСУСТВО ДИМА НА ДИВЉОЈ ДЕПОНИЈИ 

3.1. Забележено  

Није забележено х 

4. ИНФОРМАЦИЈЕ О ЛОКАЦИЈИ ДЕПОНИЈЕ И ПОВЕЗАНОСТИ СА ВОДОТОКОМ 

4.1. регистрован је водоток у телу депоније   

регистровани водотоци су у близини 
депоније 

 

могућност везе водотока са депонијом  

депонија је у поплавном подручју и његовој 
близини 

 

5. ПРЕДЛОГ ЗА САНАЦИЈУ ДЕПОНИЈЕ 

Као трајно решење 2005. године предложено је трајно уклањање депоније, засађивање стабала 
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и постављање ограде у циљу заштите младих садница. 

6. НАПОМЕНЕ ИЛИ ОБЈАШЊЕЊА УЗ ПОЈЕДИНА ПИТАЊА И ПОСЕБНИ 

ПРОБЛЕМИ ВЕЗАНИ ЗА ДИВЉУ ДЕПОНИЈУ 

На дивљој депонији преовлађује отпад из домаћинства. 

 

 

 

 
 

Слика 30. Дивља депонија преко пута ''Паноније'' у насељу Инђија  

 

 

 
 

Слика 31. Google Earth слика околине дивље депоније код ''Панонија'' Инђија  
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1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДИВЉОЈ ДЕПОНИЈИ ИНЂИЈА 6 

1.1. Име општине / места Инђија / Инђија 

1.2. Локација депоније  На путу Инђија-Нови Карловци 

1.3. Број становника општине / места 53.000* / 27.389** 

1.4. Власништво земљишта на коме се налази дивља депонија 

Државно, назив власника   

Друштвено, назив власника   

Приватно, назив власника  

1.5. Координате насељеног места *** 

Географска ширина N = 45° 02' 57'' 

Географска дужина  Е = 20° 04' 45'' 

1.6. Геометрија депоније  

Дужина (m) а =  

Ширина (m) b = 

Површина (m
2
) P = 300 

Запремина (m
3
) V =  

1.7. Удаљеност депоније од (m) 

насеља  

обале потока, реке, језера, акумулације неколико км о д Пинцове баре у Инђији 

извора водоснабдевања  

железничке и аутобуске станице  неколико км од железничке и аутобуске 
станице у Инђији, и пруге Инђија-Бешка 

стоваришта запаљивог материјала  

војног објекта  

здравственог објекта, болница   

природног лечилишта  

прехрамбене индустрије  

аеродрома  

подземних објеката инфраструктуре (тунел, 
подвожњак, склониште...) 

 

гасовода, далековода и нафтовода  

заштићених природних добара и 
споменика културе  

 

1.8. Приступ депонији 

Лак х 

Отежан  

Немогућ  

1.9. Геолошки састав земљишта (опис) Црница  

2. ВРСТА ОТПАДНОГ МАТЕРИЈАЛА КОЈИ СЕ ОДЛАЖЕ НА ДЕПОНИЈИ 

2.1. Комунални (кућни) отпад х 

Метални отпад и делови кућних апарата х 

Хаварисана возила  х 

Амбалажни отпад 

стакло х 

пластика х 

папир х 

картон х 

лименке х 

Пољопривредни отпад и отпад са 
пољопривредних газдинстава 

х 

Грађевински отпад х 

Електронски отпад х 
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Опасни отпад (хемикалије, уља, батерије, 
боје, лакови, акумулатори...) 

х 

Медицински отпад (потенцијално 
инфективни, фармацеутски) 

 

Животињски отпад (угинуле животиње, 
отпад из кланица) 

х 

Отпадне гуме х 

Зелени отпад из башти и окућница и јавних 
површина  

х 

Шумарски отпад и отпад од прераде дрвета х 

Индустријски отпад и отпад из рударства  

Муљеви/талози/пепео/шљака/јаловина/блато х 

3. ПРИСУСТВО ДИМА НА ДИВЉОЈ ДЕПОНИЈИ 

3.1. Забележено  

Није забележено х 

4. ИНФОРМАЦИЈЕ О ЛОКАЦИЈИ ДЕПОНИЈЕ И ПОВЕЗАНОСТИ СА ВОДОТОКОМ 

4.1. регистрован је водоток у телу депоније   

регистровани водотоци су у близини 
депоније 

 

могућност везе водотока са депонијом  

депонија је у поплавном подручју и његовој 
близини 

 

5. ПРЕДЛОГ ЗА САНАЦИЈУ ДЕПОНИЈЕ 

До 2005. године депонија је чишћена 3 радна сата, при чему су утрошена средства у вредности 
од 9.000,00 динара. 
Као трајно решење 2005. године је предложено трајно уклањање депоније, засађивање стабала 
и постављање ограде у циљу заштите младих садница. 

6. НАПОМЕНЕ ИЛИ ОБЈАШЊЕЊА УЗ ПОЈЕДИНА ПИТАЊА И ПОСЕБНИ 

ПРОБЛЕМИ ВЕЗАНИ ЗА ДИВЉУ ДЕПОНИЈУ 

 

 

 
 

Слика 32. Околина дивље депоније Инђија 6 снимљена из Google Earth-а 
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1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДИВЉОЈ ДЕПОНИЈИ ИНЂИЈА 7 

1.1. Име општине / места Инђија / Инђија 

1.2. Локација депоније  Пут према Голубинцима 

1.3. Број становника општине / места 53.000* / 27.389** 

1.4. Власништво земљишта на коме се налази дивља депонија 

Државно, назив власника   

Друштвено, назив власника   

Приватно, назив власника  

1.5. Координате насељеног места *** 

Географска ширина N = 45° 02' 57'' 

Географска дужина  Е = 20° 04' 45'' 

1.6. Геометрија депоније  

Дужина (m) а =  

Ширина (m) b = 

Површина (m
2
) P = 900 

Запремина (m
3
) V =  

1.7. Удаљеност депоније од (m) 

насеља  

обале потока, реке, језера, акумулације  

извора водоснабдевања  

железничке и аутобуске станице   

стоваришта запаљивог материјала  

војног објекта  

здравственог објекта, болница   

природног лечилишта  

прехрамбене индустрије  

аеродрома  

подземних објеката инфраструктуре (тунел, 
подвожњак, склониште...) 

 

гасовода, далековода и нафтовода  

заштићених природних добара и 
споменика културе  

 

1.8. Приступ депонији 

Лак х 

Отежан  

Немогућ  

1.9. Геолошки састав земљишта (опис) Црница  

2. ВРСТА ОТПАДНОГ МАТЕРИЈАЛА КОЈИ СЕ ОДЛАЖЕ НА ДЕПОНИЈИ 

2.1. Комунални (кућни) отпад х 

Метални отпад и делови кућних апарата х 

Хаварисана возила  х 

Амбалажни отпад 

стакло х 

пластика х 

папир х 

картон х 

лименке х 

Пољопривредни отпад и отпад са 
пољопривредних газдинстава 

х 

Грађевински отпад х 

Електронски отпад х 

Опасни отпад (хемикалије, уља, батерије, х 
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боје, лакови, акумулатори...) 

Медицински отпад (потенцијално 
инфективни, фармацеутски) 

 

Животињски отпад (угинуле животиње, 
отпад из кланица) 

х 

Отпадне гуме х 

Зелени отпад из башти и окућница и јавних 
површина  

х 

Шумарски отпад и отпад од прераде дрвета х 

Индустријски отпад и отпад из рударства х 

Муљеви/талози/пепео/шљака/јаловина/блато х 

3. ПРИСУСТВО ДИМА НА ДИВЉОЈ ДЕПОНИЈИ 

3.1. Забележено  

Није забележено х 

4. ИНФОРМАЦИЈЕ О ЛОКАЦИЈИ ДЕПОНИЈЕ И ПОВЕЗАНОСТИ СА ВОДОТОКОМ 

4.1. регистрован је водоток у телу депоније   

регистровани водотоци су у близини 
депоније 

 

могућност везе водотока са депонијом  

депонија је у поплавном подручју и његовој 
близини 

 

5. ПРЕДЛОГ ЗА САНАЦИЈУ ДЕПОНИЈЕ 

Као трајно решење 2005. године је предложено трајно уклањање депоније, засађивање стабала 
и постављање ограде у циљу заштите младих садница. 

6. НАПОМЕНЕ ИЛИ ОБЈАШЊЕЊА УЗ ПОЈЕДИНА ПИТАЊА И ПОСЕБНИ 

ПРОБЛЕМИ ВЕЗАНИ ЗА ДИВЉУ ДЕПОНИЈУ 

 

 

 

 
 

Слика 33. Google Earth слика дела општине Инђија на потезу Инђија-Голубинци 
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1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДИВЉОЈ ДЕПОНИЈИ ЈАРКОВЦИ 

1.1. Име општине / места Инђија / Јарковци 

1.2. Локација депоније  Изнад јарковачког језера 

1.3. Број становника општине / места 53.000* / 612** 

1.4. Власништво земљишта на коме се налази дивља депонија 

Државно, назив власника   

Друштвено, назив власника   

Приватно, назив власника  

1.5. Координате насељеног места *** 

Географска ширина N = 45° 03' 15" 

Географска дужина  Е = 20° 01' 30" 

Координате јарковачког језера **** 

Географска ширина N = 45° 03' 4.85" 

Географска дужина  Е =  20° 01' 27.48" 

1.6. Геометрија депоније  

Дужина (m) а =  

Ширина (m) b = 

Површина (m
2
) P = 20.000 

Запремина (m
3
) V =  

1.7. Удаљеност депоније од (m) 

насеља уз насеље Јарковци 

обале потока, реке, језера, акумулације на самој обали јарковачког језера 

извора водоснабдевања  

железничке и аутобуске станице  око 5.500 од железничке и око 5.000 од 
аутобуске станице у Инђији 

стоваришта запаљивог материјала  

војног објекта  

здравственог објекта, болница   

природног лечилишта  

прехрамбене индустрије  

аеродрома  

подземних објеката инфраструктуре (тунел, 
подвожњак, склониште...) 

 

гасовода, далековода и нафтовода  

заштићених природних добара и 
споменика културе  

"Моја Воља" - стари летњиковац грофа 
Марка Пејачевића смештен на обали 
језера, на крају главне сеоске улице***** 

1.8. Приступ депонији 

Лак х 

Отежан  

Немогућ  

1.9. Геолошки састав земљишта (опис) Црница  

2. ВРСТА ОТПАДНОГ МАТЕРИЈАЛА КОЈИ СЕ ОДЛАЖЕ НА ДЕПОНИЈИ 

2.1. Комунални (кућни) отпад х 

Метални отпад и делови кућних апарата х 

Хаварисана возила  х 

Амбалажни отпад 

стакло х 

пластика х 

папир х 

картон х 

лименке х 
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Пољопривредни отпад и отпад са 
пољопривредних газдинстава 

х 

Грађевински отпад х 

Електронски отпад х 

Опасни отпад (хемикалије, уља, батерије, 
боје, лакови, акумулатори...) 

х 

Медицински отпад (потенцијално 
инфективни, фармацеутски) 

 

Животињски отпад (угинуле животиње, 
отпад из кланица) 

х 

Отпадне гуме х 

Зелени отпад из башти и окућница и јавних 
површина  

х 

Шумарски отпад и отпад од прераде дрвета х 

Индустријски отпад и отпад из рударства  

Муљеви/талози/пепео/шљака/јаловина/блато х 

3. ПРИСУСТВО ДИМА НА ДИВЉОЈ ДЕПОНИЈИ 

3.1. Забележено  

Није забележено  

4. ИНФОРМАЦИЈЕ О ЛОКАЦИЈИ ДЕПОНИЈЕ И ПОВЕЗАНОСТИ СА ВОДОТОКОМ 

4.1. регистрован је водоток у телу депоније  х 

регистровани водотоци су у близини 
депоније 

х 

могућност везе водотока са депонијом х 

депонија је у поплавном подручју и његовој 
близини 

х 

5. ПРЕДЛОГ ЗА САНАЦИЈУ ДЕПОНИЈЕ 

Као трајно решење 2005. године предложено је трајно уклањање депоније, засађивање стабала 
и постављање ограде у циљу заштите младих садница. 

6. НАПОМЕНЕ ИЛИ ОБЈАШЊЕЊА УЗ ПОЈЕДИНА ПИТАЊА И ПОСЕБНИ 

ПРОБЛЕМИ ВЕЗАНИ ЗА ДИВЉУ ДЕПОНИЈУ 

Отпад се налази разбацан по целој дужини језера. Преовлађује отпад из домаћинства, стари 
електрични и грађевински отпад. 

 

 
 

 

Слика 34. Деатљи дивље депоније изнад јарковачког језера  
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Слика 35. Делови општине Инђија везани за депонију код јарковачког језера, 

снимљени из Google Earth-а 
 

 
 

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДИВЉОЈ ДЕПОНИЈИ КРЧЕДИН 1 

1.1. Име општине / места Инђија / Крчедин 

1.2. Локација депоније  Викенд насље Бресквик према Дунаву 

1.3. Број становника општине / места 53.000* / 2.935** 

1.4. Власништво земљишта на коме се налази дивља депонија 

Државно, назив власника   

Друштвено, назив власника   

Приватно, назив власника  

1.5. Координате насељеног места *** 

Географска ширина N = 45° 08' 24" 

Географска дужина  Е = 20° 07' 56" 

Координате викенд насеља ''Бресквик'' **** 

Географска ширина N = 45
0 
09' 54.67'' 

Географска дужина  Е = 20
0 
07' 19.73''  

1.6. Геометрија депоније  

Дужина (m) а =  

Ширина (m) b = 

Површина (m
2
) P = 300 

Запремина (m
3
) V =  

1.7. Удаљеност депоније од (m) 

насеља у зони стамбених објеката 

обале потока, реке, језера, акумулације близу обале Дунава 
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извора водоснабдевања  

железничке и аутобуске станице   

стоваришта запаљивог материјала  

војног објекта  

здравственог објекта, болница   

природног лечилишта  

прехрамбене индустрије  

аеродрома  

подземних објеката инфраструктуре (тунел, 
подвожњак, склониште...) 

 

гасовода, далековода и нафтовода  

заштићених природних добара и 
споменика културе  

близу археолошког локалитета Калакача; 
2.500 од специјалног резервата природе 
''Ковиљско-петроварадински рит'' 

1.8. Приступ депонији 

Лак х 

Отежан  

Немогућ  

1.9. Геолошки састав земљишта (опис) Делом црница, делом песковито тло 

2. ВРСТА ОТПАДНОГ МАТЕРИЈАЛА КОЈИ СЕ ОДЛАЖЕ НА ДЕПОНИЈИ 

2.1. Комунални (кућни) отпад х 

Метални отпад и делови кућних апарата х 

Хаварисана возила  х 

Амбалажни отпад 

стакло х 

пластика х 

папир х 

картон х 

лименке х 

Пољопривредни отпад и отпад са 
пољопривредних газдинстава 

х 

Грађевински отпад х 

Електронски отпад х 

Опасни отпад (хемикалије, уља, батерије, 
боје, лакови, акумулатори...) 

х 

Медицински отпад (потенцијално 
инфективни, фармацеутски) 

 

Животињски отпад (угинуле животиње, 
отпад из кланица) 

х 

Отпадне гуме х 

Зелени отпад из башти и окућница и јавних 
површина  

х 

Шумарски отпад и отпад од прераде дрвета х 

Индустријски отпад и отпад из рударства  

Муљеви/талози/пепео/шљака/јаловина/блато х 

3. ПРИСУСТВО ДИМА НА ДИВЉОЈ ДЕПОНИЈИ 

3.1. Забележено  

Није забележено х 

4. ИНФОРМАЦИЈЕ О ЛОКАЦИЈИ ДЕПОНИЈЕ И ПОВЕЗАНОСТИ СА ВОДОТОКОМ 

4.1. регистрован је водоток у телу депоније   

регистровани водотоци су у близини 
депоније 

х 
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могућност везе водотока са депонијом х 

депонија је у поплавном подручју и његовој 
близини 

х 

5. ПРЕДЛОГ ЗА САНАЦИЈУ ДЕПОНИЈЕ 

До 2005. године депонија је чишћена три пута 30 радних сати, при чему су утрошена средства у 
вредности од 90.000,00 динара. 
Као трајно решење 2005. године је предложено трајно уклањање депоније, засађивање стабала 
и постављање ограде у циљу заштите младих садница. 

6. НАПОМЕНЕ ИЛИ ОБЈАШЊЕЊА УЗ ПОЈЕДИНА ПИТАЊА И ПОСЕБНИ 

ПРОБЛЕМИ ВЕЗАНИ ЗА ДИВЉУ ДЕПОНИЈУ 

На дивљој депонији преовлађује отпад из домаћинства, РЕТ, папир, електрични и грађевински 
отпад. 

 

 
 

Слика 36. Дивља депонија у викенд насељу ''Бресквик'' према Дунаву 

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДИВЉОЈ ДЕПОНИЈИ КРЧЕДИН 2 

1.1. Име општине / места Инђија / Крчедин 

1.2. Локација депоније  у насељу Крчедин према каналу Патка 

1.3. Број становника општине / места 53.000* / 2.935** 

1.4. Власништво земљишта на коме се налази дивља депонија 

Државно, назив власника   

Друштвено, назив власника   

Приватно, назив власника  

1.5. Координате насељеног места *** 

Географска ширина N = 45° 08' 24" 

Географска дужина  Е = 20° 07' 56" 

1.6. Геометрија депоније  

Дужина (m) а =  

Ширина (m) b = 

Површина (m
2
) P = 800 

Запремина (m
3
) V =  

1.7. Удаљеност депоније од (m) 

насеља на излазу из насеља у непосредној 
близини стамбених објеката 

обале потока, реке, језера, акумулације неколико км од Дунава 

извора водоснабдевања  

железничке и аутобуске станице   

стоваришта запаљивог материјала  

војног објекта  

здравственог објекта, болница   
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природног лечилишта  

прехрамбене индустрије  

аеродрома  

подземних објеката инфраструктуре (тунел, 
подвожњак, склониште...) 

 

гасовода, далековода и нафтовода  

заштићених природних добара и 
споменика културе  

неколико км од археолошког локалитета 
Калакача 

1.8. Приступ депонији 

Лак х 

Отежан  

Немогућ  

1.9. Геолошки састав земљишта (опис) Обрадива црница  

2. ВРСТА ОТПАДНОГ МАТЕРИЈАЛА КОЈИ СЕ ОДЛАЖЕ НА ДЕПОНИЈИ 

2.1. Комунални (кућни) отпад х 

Метални отпад и делови кућних апарата х 

Хаварисана возила  х 

Амбалажни отпад 

стакло х 

пластика х 

папир х 

картон х 

лименке х 

Пољопривредни отпад и отпад са 
пољопривредних газдинстава 

х 

Грађевински отпад х 

Електронски отпад х 

Опасни отпад (хемикалије, уља, батерије, 
боје, лакови, акумулатори...) 

х 

Медицински отпад (потенцијално 
инфективни, фармацеутски) 

 

Животињски отпад (угинуле животиње, 
отпад из кланица) 

х 

Отпадне гуме х 

Зелени отпад из башти и окућница и јавних 
површина  

х 

Шумарски отпад и отпад од прераде дрвета х 

Индустријски отпад и отпад из рударства х 

Муљеви/талози/пепео/шљака/јаловина/блато х 

3. ПРИСУСТВО ДИМА НА ДИВЉОЈ ДЕПОНИЈИ 

3.1. Забележено  

Није забележено х 

4. ИНФОРМАЦИЈЕ О ЛОКАЦИЈИ ДЕПОНИЈЕ И ПОВЕЗАНОСТИ СА ВОДОТОКОМ 

4.1. регистрован је водоток у телу депоније   

регистровани водотоци су у близини 
депоније 

х 

могућност везе водотока са депонијом х 

депонија је у поплавном подручју и његовој 
близини 

 

5. ПРЕДЛОГ ЗА САНАЦИЈУ ДЕПОНИЈЕ 

Депонија је чишћена три пута 2003. године 48 радних сати, при чему је утрошено средстава у 
вреднсти од 144.000,00 динара. 
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2005. године као трајно решење предложено је трајно уклањање депоније, засађивање стабала и 
постављање ограде у циљу заштите младих садница. 

6. НАПОМЕНЕ ИЛИ ОБЈАШЊЕЊА УЗ ПОЈЕДИНА ПИТАЊА И ПОСЕБНИ 

ПРОБЛЕМИ ВЕЗАНИ ЗА ДИВЉУ ДЕПОНИЈУ 

Метални отпад индустријског порекла – шпон. 
На дивљој депонији преовлађује отпад из домаћинства, кланични, електрични и грађевински 
отпад. 

 

 

 
 

Слика 37. Дивља депонија у насељу Крчедин према каналу Патка  
 

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДИВЉОЈ ДЕПОНИЈИ КРЧЕДИН 3 

1.1. Име општине / места Инђија / Крчедин 

1.2. Локација депоније  На путу L-1 са леве стране на изласку из 
Крчедина према Сланкаменачким 
виноградима 

1.3. Број становника општине / места 53.000* / 2.935** 

1.4. Власништво земљишта на коме се налази дивља депонија 

Државно, назив власника   

Друштвено, назив власника   

Приватно, назив власника  

1.5. Координате насељеног места *** 

Географска ширина N = 45° 08' 24" 

Географска дужина  Е = 20° 07' 56" 

1.6. Геометрија депоније  

Дужина (m) а =  

Ширина (m) b = 

Површина (m
2
) P = 600 

Запремина (m
3
) V =  

1.7. Удаљеност депоније од (m) 

насеља у непосредној близини стамбених објеката 

обале потока, реке, језера, акумулације 3.000 од Дунава 

извора водоснабдевања  

железничке и аутобуске станице   

стоваришта запаљивог материјала  

војног објекта  

здравственог објекта, болница   

природног лечилишта  
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прехрамбене индустрије  

аеродрома  

подземних објеката инфраструктуре (тунел, 
подвожњак, склониште...) 

 

гасовода, далековода и нафтовода  

заштићених природних добара и 
споменика културе  

неколико км од археолошког локалитета 
Калакача 

1.8. Приступ депонији 

Лак х 

Отежан  

Немогућ  

1.9. Геолошки састав земљишта (опис) Обрадива црница  

2. ВРСТА ОТПАДНОГ МАТЕРИЈАЛА КОЈИ СЕ ОДЛАЖЕ НА ДЕПОНИЈИ 

2.1. Комунални (кућни) отпад х 

Метални отпад и делови кућних апарата х 

Хаварисана возила  х 

Амбалажни отпад 

стакло х 

пластика х 

папир х 

картон х 

лименке х 

Пољопривредни отпад и отпад са 
пољопривредних газдинстава 

х 

Грађевински отпад х 

Електронски отпад х 

Опасни отпад (хемикалије, уља, батерије, 
боје, лакови, акумулатори...) 

х 

Медицински отпад (потенцијално 
инфективни, фармацеутски) 

 

Животињски отпад (угинуле животиње, 
отпад из кланица) 

х 

Отпадне гуме х 

Зелени отпад из башти и окућница и јавних 
површина  

х 

Шумарски отпад и отпад од прераде дрвета х 

Индустријски отпад и отпад из рударства х 

Муљеви/талози/пепео/шљака/јаловина/блато х 

3. ПРИСУСТВО ДИМА НА ДИВЉОЈ ДЕПОНИЈИ 

3.1. Забележено  

Није забележено х 

4. ИНФОРМАЦИЈЕ О ЛОКАЦИЈИ ДЕПОНИЈЕ И ПОВЕЗАНОСТИ СА ВОДОТОКОМ 

4.1. регистрован је водоток у телу депоније   

регистровани водотоци су у близини 
депоније 

х 

могућност везе водотока са депонијом х 

депонија је у поплавном подручју и његовој 
близини 

 

5. ПРЕДЛОГ ЗА САНАЦИЈУ ДЕПОНИЈЕ 

До 2005. године депонија је чишћена два пута 24 радна сата, при чему су утрошена средства у 
вредности од 84.000,00 динара. 
Као трајно решење 2005. године је предложено трајно уклањање депоније, засађивање стабала 
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и постављање ограде у циљу заштите младих садница. 

6. НАПОМЕНЕ ИЛИ ОБЈАШЊЕЊА УЗ ПОЈЕДИНА ПИТАЊА И ПОСЕБНИ 

ПРОБЛЕМИ ВЕЗАНИ ЗА ДИВЉУ ДЕПОНИЈУ 

На дивљој депонији преовлађује отпад из домаћинства, старе шкољке аутомобила, РЕТ и 
папир.  

 

 

 
 

Слика 38. Дивља депонија на путу L-1 са леве стране на изласку из Крчедина према 
Сланкаменачким виноградима 

 

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДИВЉОЈ ДЕПОНИЈИ КРЧЕДИН 4 

1.1. Име општине / места Инђија / Крчедин 

1.2. Локација депоније  Ромско насеље Салајка 

1.3. Број становника општине / места 53.000* / 2.935** 

1.4. Власништво земљишта на коме се налази дивља депонија 

Државно, назив власника   

Друштвено, назив власника   

Приватно, назив власника  

1.5. Координате насељеног места *** 

Географска ширина N = 45° 08' 24" 

Географска дужина  Е = 20° 07' 56" 

1.6. Геометрија депоније  

Дужина (m) а =  

Ширина (m) b = 

Површина (m
2
) P = 

Запремина (m
3
) V =  

1.7. Удаљеност депоније од (m) 

насеља у насељу 

обале потока, реке, језера, акумулације пар км од Дунава 

извора водоснабдевања  

железничке и аутобуске станице   

стоваришта запаљивог материјала  

војног објекта  

здравственог објекта, болница   

природног лечилишта  

прехрамбене индустрије  

аеродрома  

подземних објеката инфраструктуре (тунел,  
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подвожњак, склониште...) 

гасовода, далековода и нафтовода  

заштићених природних добара и 
споменика културе  

неколико км од археолошког локалитета 
Калакача 

1.8. Приступ депонији 

Лак х 

Отежан  

Немогућ  

1.9. Геолошки састав земљишта (опис) Црница и асфалт 

2. ВРСТА ОТПАДНОГ МАТЕРИЈАЛА КОЈИ СЕ ОДЛАЖЕ НА ДЕПОНИЈИ 

2.1. Комунални (кућни) отпад х 

Метални отпад и делови кућних апарата х 

Хаварисана возила  х 

Амбалажни отпад 

стакло х 

пластика х 

папир х 

картон х 

лименке х 

Пољопривредни отпад и отпад са 
пољопривредних газдинстава 

х 

Грађевински отпад х 

Електронски отпад х 

Опасни отпад (хемикалије, уља, батерије, 
боје, лакови, акумулатори...) 

х 

Медицински отпад (потенцијално 
инфективни, фармацеутски) 

 

Животињски отпад (угинуле животиње, 
отпад из кланица) 

х 

Отпадне гуме х 

Зелени отпад из башти и окућница и јавних 
површина  

х 

Шумарски отпад и отпад од прераде дрвета х 

Индустријски отпад и отпад из рударства  

Муљеви/талози/пепео/шљака/јаловина/блато х 

3. ПРИСУСТВО ДИМА НА ДИВЉОЈ ДЕПОНИЈИ 

3.1. Забележено х 

Није забележено  

4. ИНФОРМАЦИЈЕ О ЛОКАЦИЈИ ДЕПОНИЈЕ И ПОВЕЗАНОСТИ СА ВОДОТОКОМ 

4.1. регистрован је водоток у телу депоније   

регистровани водотоци су у близини 
депоније 

 

могућност везе водотока са депонијом  

депонија је у поплавном подручју и његовој 
близини 

 

5. ПРЕДЛОГ ЗА САНАЦИЈУ ДЕПОНИЈЕ 

Као трајно решење 2005. године је предложено трајно уклањање депоније, засађивање стабала 
и постављање ограде у циљу заштите младих садница. 

6. НАПОМЕНЕ ИЛИ ОБЈАШЊЕЊА УЗ ПОЈЕДИНА ПИТАЊА И ПОСЕБНИ 

ПРОБЛЕМИ ВЕЗАНИ ЗА ДИВЉУ ДЕПОНИЈУ 
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1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДИВЉОЈ ДЕПОНИЈИ КРЧЕДИН 5 

1.1. Име општине / места Инђија / Крчедин 

1.2. Локација депоније  Крај улице Милоша Видовића 

1.3. Број становника општине / места 53.000* / 2.935** 

1.4. Власништво земљишта на коме се налази дивља депонија 

Државно, назив власника   

Друштвено, назив власника   

Приватно, назив власника  

1.5. Координате насељеног места *** 

Географска ширина N = 45° 08' 24" 

Географска дужина  Е = 20° 07' 56" 

Координате дивље депоније 

Географска ширина N = 45
0
 08' 19.98'' 

Географска дужина  Е = 20
0
 07' 07.20'' 

1.6. Геометрија депоније  

Дужина (m) а = 110 

Ширина (m) b = 40 

Површина (m
2
) P = 4.400 

Запремина (m
3
) V =  

1.7. Удаљеност депоније од (m) 

насеља у насељу 

обале потока, реке, језера, акумулације 2.800 од Дунава 

извора водоснабдевања  

железничке и аутобуске станице   

стоваришта запаљивог материјала  

војног објекта  

здравственог објекта, болница   

природног лечилишта  

прехрамбене индустрије  

аеродрома  

подземних објеката инфраструктуре (тунел, 
подвожњак, склониште...) 

 

гасовода, далековода и нафтовода  

заштићених природних добара и 
споменика културе  

неколико км од археолошког локалитета 
Калакача 

1.8. Приступ депонији 

Лак х 

Отежан  

Немогућ  

1.9. Геолошки састав земљишта (опис) Црница и асфалт 

2. ВРСТА ОТПАДНОГ МАТЕРИЈАЛА КОЈИ СЕ ОДЛАЖЕ НА ДЕПОНИЈИ 

2.1. Комунални (кућни) отпад х 

Метални отпад и делови кућних апарата х 

Хаварисана возила  х 

Амбалажни отпад 

стакло х 

пластика х 

папир х 

картон х 

лименке х 

Пољопривредни отпад и отпад са х 
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пољопривредних газдинстава 

Грађевински отпад х 

Електронски отпад х 

Опасни отпад (хемикалије, уља, батерије, 
боје, лакови, акумулатори...) 

х 

Медицински отпад (потенцијално 
инфективни, фармацеутски) 

 

Животињски отпад (угинуле животиње, 
отпад из кланица) 

х 

Отпадне гуме х 

Зелени отпад из башти и окућница и јавних 
површина  

х 

Шумарски отпад и отпад од прераде дрвета х 

Индустријски отпад и отпад из рударства  

Муљеви/талози/пепео/шљака/јаловина/блато х 

3. ПРИСУСТВО ДИМА НА ДИВЉОЈ ДЕПОНИЈИ 

3.1. Забележено  

Није забележено х 

4. ИНФОРМАЦИЈЕ О ЛОКАЦИЈИ ДЕПОНИЈЕ И ПОВЕЗАНОСТИ СА ВОДОТОКОМ 

4.1. регистрован је водоток у телу депоније   

регистровани водотоци су у близини 
депоније 

 

могућност везе водотока са депонијом  

депонија је у поплавном подручју и његовој 
близини 

 

5. ПРЕДЛОГ ЗА САНАЦИЈУ ДЕПОНИЈЕ 

Као трајно решење 2005. године је предложено трајно уклањање депоније, засађивање стабала 
и постављање ограде у циљу заштите младих садница. 

6. НАПОМЕНЕ ИЛИ ОБЈАШЊЕЊА УЗ ПОЈЕДИНА ПИТАЊА И ПОСЕБНИ 

ПРОБЛЕМИ ВЕЗАНИ ЗА ДИВЉУ ДЕПОНИЈУ 
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Слика 39. Подручје Крчедина снимљено из Google Earth-а 
 

 
 

 

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДИВЉОЈ ДЕПОНИЈИ МАРАДИК 

1.1. Име општине / места Инђија / Марадик 

1.2. Локација депоније  На путу R-130 са десне стране, на изласку 
из насеља Марадик у правцу запада 

1.3. Број становника општине / места 53.000* / 2.431** 

1.4. Власништво земљишта на коме се налази дивља депонија 

Државно, назив власника   

Друштвено, назив власника   

Приватно, назив власника  

1.5. Координате насељеног места *** 

Географска ширина N = 45° 06' 08" 

Географска дужина  Е = 19° 59' 33" 

1.6. Геометрија депоније  

Дужина (m) а =  

Ширина (m) b = 

Површина (m
2
) P = 100 

Запремина (m
3
) V =  

1.7. Удаљеност депоније од (m) 

насеља на излазу из насеља 

обале потока, реке, језера, акумулације 1.700 од језера Шелевренац 

извора водоснабдевања  

железничке и аутобуске станице  6.000 од железничке станице Бешка 

стоваришта запаљивог материјала  

војног објекта  
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здравственог објекта, болница   

природног лечилишта  

прехрамбене индустрије  

аеродрома  

подземних објеката инфраструктуре (тунел, 
подвожњак, склониште...) 

 

гасовода, далековода и нафтовода  

заштићених природних добара и 
споменика културе  

4.500 од манастира Крушедол 
(Националног парка Фрушка гора)  

1.8. Приступ депонији 

Лак х 

Отежан  

Немогућ  

1.9. Геолошки састав земљишта (опис) Црница  

2. ВРСТА ОТПАДНОГ МАТЕРИЈАЛА КОЈИ СЕ ОДЛАЖЕ НА ДЕПОНИЈИ 

2.1. Комунални (кућни) отпад х 

Метални отпад и делови кућних апарата х 

Хаварисана возила  х 

Амбалажни отпад 

стакло х 

пластика х 

папир х 

картон х 

лименке х 

Пољопривредни отпад и отпад са 
пољопривредних газдинстава 

х 

Грађевински отпад х 

Електронски отпад х 

Опасни отпад (хемикалије, уља, батерије, 
боје, лакови, акумулатори...) 

х 

Медицински отпад (потенцијално 
инфективни, фармацеутски) 

 

Животињски отпад (угинуле животиње, 
отпад из кланица) 

х 

Отпадне гуме х 

Зелени отпад из башти и окућница и јавних 
површина  

х 

Шумарски отпад и отпад од прераде дрвета х 

Индустријски отпад и отпад из рударства  

Муљеви/талози/пепео/шљака/јаловина/блато х 

3. ПРИСУСТВО ДИМА НА ДИВЉОЈ ДЕПОНИЈИ 

3.1. Забележено  

Није забележено х 

4. ИНФОРМАЦИЈЕ О ЛОКАЦИЈИ ДЕПОНИЈЕ И ПОВЕЗАНОСТИ СА ВОДОТОКОМ 

4.1. регистрован је водоток у телу депоније   

регистровани водотоци су у близини 
депоније 

 

могућност везе водотока са депонијом  

депонија је у поплавном подручју и његовој 
близини 

 

5. ПРЕДЛОГ ЗА САНАЦИЈУ ДЕПОНИЈЕ 

2005. године као трајно решење предложено је трајно уклањање депоније, засађивање стабала и 
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постављање ограде уц иљу заштите младих садница. 

6. НАПОМЕНЕ ИЛИ ОБЈАШЊЕЊА УЗ ПОЈЕДИНА ПИТАЊА И ПОСЕБНИ 

ПРОБЛЕМИ ВЕЗАНИ ЗА ДИВЉУ ДЕПОНИЈУ 

Дивља депонија се налази у удолини.  
На дивљој депонији преовлађује отпад из домаћинства, РЕТ, папир, електрични и грађевински 
отпад. 

 

 

Слика 40. Дивља депонија на излазу из Марадика, на путу R-130 са десне стране 
 

 

 

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДИВЉОЈ ДЕПОНИЈИ МАРАДИК 2 

1.1. Име општине / места Инђија / Марадик 

1.2. Локација депоније  Са десне стране пута R-130 на уласку у 
насеље Марадик из правца Крста 

1.3. Број становника општине / места 53.000* / 2.431** 

1.4. Власништво земљишта на коме се налази дивља депонија 

Државно, назив власника   

Друштвено, назив власника   

Приватно, назив власника  

1.5. Координате насељеног места *** 

Географска ширина N = 45° 06' 08" 

Географска дужина  Е = 19° 59' 33" 

1.6. Геометрија депоније  

Дужина (m) а =  

Ширина (m) b = 

Површина (m
2
) P = 15.000 

Запремина (m
3
) V =  

1.7. Удаљеност депоније од (m) 

насеља на улазу у насеље 

обале потока, реке, језера, акумулације 2.500 од језера Шелевренац 

извора водоснабдевања  

железничке и аутобуске станице  5.000 од железничке станице Бешка 

стоваришта запаљивог материјала  

војног објекта  

здравственог објекта, болница   

природног лечилишта  
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прехрамбене индустрије  

аеродрома  

подземних објеката инфраструктуре (тунел, 
подвожњак, склониште...) 

 

гасовода, далековода и нафтовода  

заштићених природних добара и 
споменика културе  

5.500 од манастира Крушедол 
(Националног парка Фрушка гора)  

1.8. Приступ депонији 

Лак х 

Отежан  

Немогућ  

1.9. Геолошки састав земљишта (опис) Црница  

2. ВРСТА ОТПАДНОГ МАТЕРИЈАЛА КОЈИ СЕ ОДЛАЖЕ НА ДЕПОНИЈИ 

2.1. Комунални (кућни) отпад х 

Метални отпад и делови кућних апарата х 

Хаварисана возила  х 

Амбалажни отпад 

стакло х 

пластика х 

папир х 

картон х 

лименке х 

Пољопривредни отпад и отпад са 
пољопривредних газдинстава 

х 

Грађевински отпад х 

Електронски отпад х 

Опасни отпад (хемикалије, уља, батерије, 
боје, лакови, акумулатори...) 

х 

Медицински отпад (потенцијално 
инфективни, фармацеутски) 

 

Животињски отпад (угинуле животиње, 
отпад из кланица) 

х 

Отпадне гуме х 

Зелени отпад из башти и окућница и јавних 
површина  

х 

Шумарски отпад и отпад од прераде дрвета х 

Индустријски отпад и отпад из рударства  

Муљеви/талози/пепео/шљака/јаловина/блато х 

3. ПРИСУСТВО ДИМА НА ДИВЉОЈ ДЕПОНИЈИ 

3.1. Забележено  

Није забележено х 

4. ИНФОРМАЦИЈЕ О ЛОКАЦИЈИ ДЕПОНИЈЕ И ПОВЕЗАНОСТИ СА ВОДОТОКОМ 

4.1. регистрован је водоток у телу депоније   

регистровани водотоци су у близини 
депоније 

 

могућност везе водотока са депонијом  

депонија је у поплавном подручју и његовој 
близини 

 

5. ПРЕДЛОГ ЗА САНАЦИЈУ ДЕПОНИЈЕ 

Депонија је чишћена 2003. године три пута 48 радних сати, при чему су утрошена средства у 
вредности од 144.000,00 динара. 
Као трајно решење 2005. године је предложено трајно уклањање депоније, засађивање стабала 
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и постављање ограде уц иљу заштите младих садница. 

6. НАПОМЕНЕ ИЛИ ОБЈАШЊЕЊА УЗ ПОЈЕДИНА ПИТАЊА И ПОСЕБНИ 

ПРОБЛЕМИ ВЕЗАНИ ЗА ДИВЉУ ДЕПОНИЈУ 

На депонији преовлађује отпад из домаћинства, старе шкољке аутомобила, електрични и 
грађевински отпад, угинуле животиње. 

 

 

 
 

Слика 41. Дивља депонија са десне стране пута R-130 на уласку у Марадик 
 

 
 

Слика 42. Google Earth слика подручја дивљих депонија у насељу Марадик 
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1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДИВЉОЈ ДЕПОНИЈИ НОВИ КАРЛОВЦИ 

1.1. Име општине / места Инђија / Нови Карловци 

1.2. Локација депоније  На путу L-10 са леве стране у правцу југа 

1.3. Број становника општине / места 53.000* / 3.083** 

1.4. Власништво земљишта на коме се налази дивља депонија 

Државно, назив власника   

Друштвено, назив власника   

Приватно, назив власника  

1.5. Координате насељеног места *** 

Географска ширина N = 45°04'49" 

Географска дужина  Е = 20°10'36" 

1.6. Геометрија депоније  

Дужина (m) а =  

Ширина (m) b = 

Површина (m
2
) P = 300 

Запремина (m
3
) V =  

1.7. Удаљеност депоније од (m) 

насеља у близини Нових Карловаца 

обале потока, реке, језера, акумулације  

извора водоснабдевања  

железничке и аутобуске станице   

стоваришта запаљивог материјала  

војног објекта  

здравственог објекта, болница   

природног лечилишта  

прехрамбене индустрије  

аеродрома  

подземних објеката инфраструктуре (тунел, 
подвожњак, склониште...) 

 

гасовода, далековода и нафтовода  

заштићених природних добара и 
споменика културе  

 

1.8. Приступ депонији 

Лак х 

Отежан  

Немогућ  

1.9. Геолошки састав земљишта (опис) Обрадива црница  

2. ВРСТА ОТПАДНОГ МАТЕРИЈАЛА КОЈИ СЕ ОДЛАЖЕ НА ДЕПОНИЈИ 

2.1. Комунални (кућни) отпад х 

Метални отпад и делови кућних апарата х 

Хаварисана возила  х 

Амбалажни отпад 

стакло х 

пластика х 

папир х 

картон х 

лименке х 

Пољопривредни отпад и отпад са 
пољопривредних газдинстава 

х 

Грађевински отпад х 

Електронски отпад х 
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Опасни отпад (хемикалије, уља, батерије, 
боје, лакови, акумулатори...) 

х 

Медицински отпад (потенцијално 
инфективни, фармацеутски) 

 

Животињски отпад (угинуле животиње, 
отпад из кланица) 

х 

Отпадне гуме х 

Зелени отпад из башти и окућница и јавних 
површина  

х 

Шумарски отпад и отпад од прераде дрвета х 

Индустријски отпад и отпад из рударства х 

Муљеви/талози/пепео/шљака/јаловина/блато х 

3. ПРИСУСТВО ДИМА НА ДИВЉОЈ ДЕПОНИЈИ 

3.1. Забележено  

Није забележено х 

4. ИНФОРМАЦИЈЕ О ЛОКАЦИЈИ ДЕПОНИЈЕ И ПОВЕЗАНОСТИ СА ВОДОТОКОМ 

4.1. регистрован је водоток у телу депоније   

регистровани водотоци су у близини 
депоније 

 

могућност везе водотока са депонијом  

депонија је у поплавном подручју и његовој 
близини 

 

5. ПРЕДЛОГ ЗА САНАЦИЈУ ДЕПОНИЈЕ 

Депонија је чишћена 2003. године 8 радних сати, при чему је утрошено средстава у вредности 
од 24.000,00 динара. 
Као трајно решење 2005. године је предложено трајно уклањање депоније, засађивање стабала 
и постављање ограде у циљу заштите младих садница. 

6. НАПОМЕНЕ ИЛИ ОБЈАШЊЕЊА УЗ ПОЈЕДИНА ПИТАЊА И ПОСЕБНИ 

ПРОБЛЕМИ ВЕЗАНИ ЗА ДИВЉУ ДЕПОНИЈУ 

На дивљој депонији преовлађује отпад из домаћинства, старе шкољке аутомобила, електрични 
и грађевински отпад, угинуле животиње. 

 

 

 

Слика 43. Дивља депонија на излазу из Нових Карловаца, на путу L-10 са леве стране 

 

 

 

 

 



Лпкални регистар извпра загађиваоа ппщтине Инђија – 2011. извещтајна гпдина 
 

236 

 

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДИВЉОЈ ДЕПОНИЈИ НОВИ КАРЛОВЦИ 2 

1.1. Име општине / места Инђија / Нови Карловци 

1.2. Локација депоније  Улица Шијачка 

1.3. Број становника општине / места 53.000* / 3.083** 

1.4. Власништво земљишта на коме се налази дивља депонија 

Државно, назив власника   

Друштвено, назив власника   

Приватно, назив власника  

1.5. Координате насељеног места *** 

Географска ширина N = 45°04'49" 

Географска дужина  Е = 20°10'36" 

1.6. Геометрија депоније  

Дужина (m) а =  

Ширина (m) b = 

Површина (m
2
) P = 

Запремина (m
3
) V =  

1.7. Удаљеност депоније од (m) 

насеља у насељу 

обале потока, реке, језера, акумулације  

извора водоснабдевања  

железничке и аутобуске станице   

стоваришта запаљивог материјала  

војног објекта  

здравственог објекта, болница   

природног лечилишта  

прехрамбене индустрије  

аеродрома  

подземних објеката инфраструктуре (тунел, 
подвожњак, склониште...) 

 

гасовода, далековода и нафтовода  

заштићених природних добара и 
споменика културе  

 

1.8. Приступ депонији 

Лак х 

Отежан  

Немогућ  

1.9. Геолошки састав земљишта (опис) Асфалт  

2. ВРСТА ОТПАДНОГ МАТЕРИЈАЛА КОЈИ СЕ ОДЛАЖЕ НА ДЕПОНИЈИ 

2.1. Комунални (кућни) отпад х 

Метални отпад и делови кућних апарата х 

Хаварисана возила  х 

Амбалажни отпад 

стакло х 

пластика х 

папир х 

картон х 

лименке х 

Пољопривредни отпад и отпад са 
пољопривредних газдинстава 

х 

Грађевински отпад х 

Електронски отпад х 
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Опасни отпад (хемикалије, уља, батерије, 
боје, лакови, акумулатори...) 

х 

Медицински отпад (потенцијално 
инфективни, фармацеутски) 

 

Животињски отпад (угинуле животиње, 
отпад из кланица) 

х 

Отпадне гуме х 

Зелени отпад из башти и окућница и јавних 
површина  

х 

Шумарски отпад и отпад од прераде дрвета х 

Индустријски отпад и отпад из рударства  

Муљеви/талози/пепео/шљака/јаловина/блато х 

3. ПРИСУСТВО ДИМА НА ДИВЉОЈ ДЕПОНИЈИ 

3.1. Забележено  

Није забележено х 

4. ИНФОРМАЦИЈЕ О ЛОКАЦИЈИ ДЕПОНИЈЕ И ПОВЕЗАНОСТИ СА ВОДОТОКОМ 

4.1. регистрован је водоток у телу депоније   

регистровани водотоци су у близини 
депоније 

 

могућност везе водотока са депонијом  

депонија је у поплавном подручју и његовој 
близини 

 

5. ПРЕДЛОГ ЗА САНАЦИЈУ ДЕПОНИЈЕ 

Депонија очишћена пре 2005. године. 
Као трајно решење 2005. године предложено је трајно уклањање депоније, засађивање стабала 
и постављање ограде у циљу заштите младих садница. 

6. НАПОМЕНЕ ИЛИ ОБЈАШЊЕЊА УЗ ПОЈЕДИНА ПИТАЊА И ПОСЕБНИ 
ПРОБЛЕМИ ВЕЗАНИ ЗА ДИВЉУ ДЕПОНИЈУ 

 

 

 
 

Слика 44. Подручје дивљих депонија на територији Нових Карловаца из Google Earth-а 
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1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДИВЉОЈ ДЕПОНИЈИ НОВИ СЛАНКАМЕН 

1.1. Име општине / места Инђија / Нови Сланкамен 

1.2. Локација депоније  На путу L-18 у Новом Сланкамену, са 
десне стране поред фудбалског игралишта 

1.3. Број становника општине / места 53.000* / 3.527** 

1.4. Власништво земљишта на коме се налази дивља депонија 

Државно, назив власника   

Друштвено, назив власника   

Приватно, назив власника  

1.5. Координате насељеног места *** 

Географска ширина N = 45° 07' 31" 

Географска дужина  Е = 20° 14' 22" 

1.6. Геометрија депоније  

Дужина (m) а =  

Ширина (m) b = 

Површина (m
2
) P = 20.000 

Запремина (m
3
) V =  

1.7. Удаљеност депоније од (m) 

насеља у зони насеља 

обале потока, реке, језера, акумулације преко 1.000 од Дунава 

извора водоснабдевања  

железничке и аутобуске станице   

стоваришта запаљивог материјала  

војног објекта  

здравственог објекта, болница   

природног лечилишта  

прехрамбене индустрије  

аеродрома  

подземних објеката инфраструктуре (тунел, 
подвожњак, склониште...) 

 

гасовода, далековода и нафтовода  

заштићених природних добара и 
споменика културе  

у близини споменика природе ''Лесни 
профил код Старог Сланкамена'' и 
археолошког налазишта Акуминкум 
(остаци римског утврђења) 

1.8. Приступ депонији 

Лак х 

Отежан  

Немогућ  

1.9. Геолошки састав земљишта (опис) Обрадива црница  

2. ВРСТА ОТПАДНОГ МАТЕРИЈАЛА КОЈИ СЕ ОДЛАЖЕ НА ДЕПОНИЈИ 

2.1. Комунални (кућни) отпад х 

Метални отпад и делови кућних апарата х 

Хаварисана возила  х 

Амбалажни отпад 

стакло х 

пластика х 

папир х 

картон х 

лименке х 

Пољопривредни отпад и отпад са 
пољопривредних газдинстава 

х 
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Грађевински отпад х 

Електронски отпад х 

Опасни отпад (хемикалије, уља, батерије, 
боје, лакови, акумулатори...) 

 

Медицински отпад (потенцијално 
инфективни, фармацеутски) 

 

Животињски отпад (угинуле животиње, 
отпад из кланица) 

х 

Отпадне гуме х 

Зелени отпад из башти и окућница и јавних 
површина  

х 

Шумарски отпад и отпад од прераде дрвета х 

Индустријски отпад и отпад из рударства х 

Муљеви/талози/пепео/шљака/јаловина/блато х 

3. ПРИСУСТВО ДИМА НА ДИВЉОЈ ДЕПОНИЈИ 

3.1. Забележено  

Није забележено х 

4. ИНФОРМАЦИЈЕ О ЛОКАЦИЈИ ДЕПОНИЈЕ И ПОВЕЗАНОСТИ СА ВОДОТОКОМ 

4.1. регистрован је водоток у телу депоније   

регистровани водотоци су у близини 
депоније 

 

могућност везе водотока са депонијом  

депонија је у поплавном подручју и његовој 
близини 

 

5. ПРЕДЛОГ ЗА САНАЦИЈУ ДЕПОНИЈЕ 

Депонија је чишћена 2003. године три пута 56 радних сати, при чему су утрошена средства у 
вредности од 168.000,00 динара. 
Као трајно решење 2005. године је предложено трајно уклањање депоније, засађивање стабала 
и постављање ограде у циљу заштите младих садница. 

6. НАПОМЕНЕ ИЛИ ОБЈАШЊЕЊА УЗ ПОЈЕДИНА ПИТАЊА И ПОСЕБНИ 

ПРОБЛЕМИ ВЕЗАНИ ЗА ДИВЉУ ДЕПОНИЈУ 

На дивљој депонији највише је заступљен отпад из домаћинства, старе шкољке аутомобила, 
електрични и грађевински отпад, згинуле животиње. 

 

 

 

 

Слика 45. Деатљи дивље депоније у насељу Нови Сланкамен  
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Слика 46. Google Earth слика подручја дивље депоније у Новом Сланкамену 

 

 

 

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДИВЉОЈ ДЕПОНИЈИ СЛАНКАМЕНАЧКИ ВИНОГРАДИ 

1.1. Име општине / места Инђија / Сланкаменачки виногради 

1.2. Локација депоније  На путу L-17 са леве стране пута пре 
насеља Сланкаменачки виногради из 
правца Крчедина према Новом 
Сланкамену 

1.3. Број становника општине / места 53.000* / 272** 

1.4. Власништво земљишта на коме се налази дивља депонија 

Државно, назив власника   

Друштвено, назив власника   

Приватно, назив власника  

1.5. Координате насељеног места *** 

Географска ширина N = 45° 09' 19" 

Географска дужина  Е = 20° 11' 19" 

1.6. Геометрија депоније  

Дужина (m) а = 1.000 у континуитету са још 3 
депоније 

Ширина (m) b = 

Површина (m
2
) P = 

Запремина (m
3
) V =  

1.7. Удаљеност депоније од (m) 

насеља налази се, са још 3 депоније у 
континуитету, кроз цело насељно место 
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Сланкаменачки виногради 

обале потока, реке, језера, акумулације неколико км од Дунава 

извора водоснабдевања  

железничке и аутобуске станице   

стоваришта запаљивог материјала  

војног објекта  

здравственог објекта, болница   

природног лечилишта  

прехрамбене индустрије  

аеродрома  

подземних објеката инфраструктуре (тунел, 
подвожњак, склониште...) 

 

гасовода, далековода и нафтовода  

заштићених природних добара и 
споменика културе  

 

1.8. Приступ депонији 

Лак х 

Отежан  

Немогућ  

1.9. Геолошки састав земљишта (опис) Обрадива црница и песковито тло 

2. ВРСТА ОТПАДНОГ МАТЕРИЈАЛА КОЈИ СЕ ОДЛАЖЕ НА ДЕПОНИЈИ 

2.1. Комунални (кућни) отпад х 

Метални отпад и делови кућних апарата х 

Хаварисана возила  х 

Амбалажни отпад 

стакло х 

пластика х 

папир х 

картон х 

лименке х 

Пољопривредни отпад и отпад са 
пољопривредних газдинстава 

х 

Грађевински отпад х 

Електронски отпад х 

Опасни отпад (хемикалије, уља, батерије, 
боје, лакови, акумулатори...) 

х 

Медицински отпад (потенцијално 
инфективни, фармацеутски) 

 

Животињски отпад (угинуле животиње, 
отпад из кланица) 

х 

Отпадне гуме х 

Зелени отпад из башти и окућница и јавних 
површина  

х 

Шумарски отпад и отпад од прераде дрвета х 

Индустријски отпад и отпад из рударства  

Муљеви/талози/пепео/шљака/јаловина/блато х 

3. ПРИСУСТВО ДИМА НА ДИВЉОЈ ДЕПОНИЈИ 

3.1. Забележено  

Није забележено х 

4. ИНФОРМАЦИЈЕ О ЛОКАЦИЈИ ДЕПОНИЈЕ И ПОВЕЗАНОСТИ СА ВОДОТОКОМ 

4.1. регистрован је водоток у телу депоније   

регистровани водотоци су у близини х 
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депоније 

могућност везе водотока са депонијом х 

депонија је у поплавном подручју и његовој 
близини 

х 

5. ПРЕДЛОГ ЗА САНАЦИЈУ ДЕПОНИЈЕ 

Као трајно решење 2005. године је предложено трајно уклањање депоније, засађивање стабала 
и постављање ограде у циљу заштите младих садница. 

6. НАПОМЕНЕ ИЛИ ОБЈАШЊЕЊА УЗ ПОЈЕДИНА ПИТАЊА И ПОСЕБНИ 

ПРОБЛЕМИ ВЕЗАНИ ЗА ДИВЉУ ДЕПОНИЈУ 

На дивљој депонији преовлађује отпад из домаћинства, старе шкољке аутомобила, електрични 
и грађевински отпад. 
Сланкаменачки виногради се налазе у изражено трусној зони (земљотреси јачине 6-7 степени 
по Рихтеру). Ретки су периоди екстремних суша. Висок је ризик од поплава. 

 

 

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДИВЉОЈ ДЕПОНИЈИ СЛАНКАМЕНАЧКИ ВИНОГРАДИ 2 

1.1. Име општине / места Инђија / Сланкаменачки виногради 

1.2. Локација депоније  На путу L-17 са десне стране пута пре 
насеља Сланкаменачки виногради из 
правца Крчедина према Новом 
Сланкамену 

1.3. Број становника општине / места 53.000* / 272** 

1.4. Власништво земљишта на коме се налази дивља депонија 

Државно, назив власника   

Друштвено, назив власника   

Приватно, назив власника  

1.5. Координате насељеног места *** 

Географска ширина N = 45° 09' 19" 

Географска дужина  Е = 20° 11' 19" 

1.6. Геометрија депоније  

Дужина (m) а = 1.000 у континуитету са још 3 
депоније 

Ширина (m) b = 

Површина (m
2
) P = 

Запремина (m
3
) V =  

1.7. Удаљеност депоније од (m) 

насеља са још 3 депоније у континуитету 
простире се кроз насељено место 
Сланкаменачки виногарди 

обале потока, реке, језера, акумулације неколико км од Дунава 

извора водоснабдевања  

железничке и аутобуске станице   

стоваришта запаљивог материјала  

војног објекта  

здравственог објекта, болница   

природног лечилишта  

прехрамбене индустрије  

аеродрома  

подземних објеката инфраструктуре (тунел, 
подвожњак, склониште...) 

 

гасовода, далековода и нафтовода  
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заштићених природних добара и 
споменика културе  

 

1.8. Приступ депонији 

Лак х 

Отежан  

Немогућ  

1.9. Геолошки састав земљишта (опис) Обрадива црница и делом песковито тло 

2. ВРСТА ОТПАДНОГ МАТЕРИЈАЛА КОЈИ СЕ ОДЛАЖЕ НА ДЕПОНИЈИ 

2.1. Комунални (кућни) отпад х 

Метални отпад и делови кућних апарата х 

Хаварисана возила  х 

Амбалажни отпад 

стакло х 

пластика х 

папир х 

картон х 

лименке х 

Пољопривредни отпад и отпад са 
пољопривредних газдинстава 

х 

Грађевински отпад х 

Електронски отпад х 

Опасни отпад (хемикалије, уља, батерије, 
боје, лакови, акумулатори...) 

х 

Медицински отпад (потенцијално 
инфективни, фармацеутски) 

 

Животињски отпад (угинуле животиње, 
отпад из кланица) 

х 

Отпадне гуме х 

Зелени отпад из башти и окућница и јавних 
површина  

х 

Шумарски отпад и отпад од прераде дрвета х 

Индустријски отпад и отпад из рударства х 

Муљеви/талози/пепео/шљака/јаловина/блато х 

3. ПРИСУСТВО ДИМА НА ДИВЉОЈ ДЕПОНИЈИ 

3.1. Забележено  

Није забележено х 

4. ИНФОРМАЦИЈЕ О ЛОКАЦИЈИ ДЕПОНИЈЕ И ПОВЕЗАНОСТИ СА ВОДОТОКОМ 

4.1. регистрован је водоток у телу депоније   

регистровани водотоци су у близини 
депоније 

х 

могућност везе водотока са депонијом х 

депонија је у поплавном подручју и његовој 
близини 

х 

5. ПРЕДЛОГ ЗА САНАЦИЈУ ДЕПОНИЈЕ 

Као трајно решење 2005. године је предложено трајно уклањање депоније, засађивање стабала 
и постављање ограде у циљу заштите младих садница. 

6. НАПОМЕНЕ ИЛИ ОБЈАШЊЕЊА УЗ ПОЈЕДИНА ПИТАЊА И ПОСЕБНИ 

ПРОБЛЕМИ ВЕЗАНИ ЗА ДИВЉУ ДЕПОНИЈУ 

На дивљој депонији преовлађује отпад из домаћинства, старе шкољке аутомобила, електрични 
и грађевински отпад. 
Сланкаменачки виногради се налазе у изражено трусној зони (земљотреси јачине 6-7 степени 
по Рихтеру). Ретки су периоди екстремних суша. Висок је ризик од поплава. 
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1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДИВЉОЈ ДЕПОНИЈИ СЛАНКАМЕНАЧКИ ВИНОГРАДИ 3 

1.1. Име општине / места Инђија / Сланкаменачки виногради 

1.2. Локација депоније  На путу L-17 са леве стране према Новом 
Сланкамену 

1.3. Број становника општине / места 53.000* / 272** 

1.4. Власништво земљишта на коме се налази дивља депонија 

Државно, назив власника   

Друштвено, назив власника   

Приватно, назив власника  

1.5. Координате насељеног места *** 

Географска ширина N = 45° 09' 19" 

Географска дужина  Е = 20° 11' 19" 

1.6. Геометрија депоније  

Дужина (m) а = 1.000 у континуитету са још 3 
депоније 

Ширина (m) b = 

Површина (m
2
) P = 

Запремина (m
3
) V =  

1.7. Удаљеност депоније од (m) 

насеља са још 3 депоније проситре се кроз 
насељено место Сланкаменачки 
виногради 

обале потока, реке, језера, акумулације неколико км од Дунава 

извора водоснабдевања  

железничке и аутобуске станице   

стоваришта запаљивог материјала  

војног објекта  

здравственог објекта, болница   

природног лечилишта  

прехрамбене индустрије  

аеродрома  

подземних објеката инфраструктуре (тунел, 
подвожњак, склониште...) 

 

гасовода, далековода и нафтовода  

заштићених природних добара и 
споменика културе  

 

1.8. Приступ депонији 

Лак х 

Отежан  

Немогућ  

1.9. Геолошки састав земљишта (опис) Обрадива црница и делом песковито тло 

2. ВРСТА ОТПАДНОГ МАТЕРИЈАЛА КОЈИ СЕ ОДЛАЖЕ НА ДЕПОНИЈИ 

2.1. Комунални (кућни) отпад х 

Метални отпад и делови кућних апарата х 

Хаварисана возила  х 

Амбалажни отпад 

стакло х 

пластика х 

папир х 

картон х 

лименке х 
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Пољопривредни отпад и отпад са 
пољопривредних газдинстава 

х 

Грађевински отпад х 

Електронски отпад х 

Опасни отпад (хемикалије, уља, батерије, 
боје, лакови, акумулатори...) 

х 

Медицински отпад (потенцијално 
инфективни, фармацеутски) 

 

Животињски отпад (угинуле животиње, 
отпад из кланица) 

х 

Отпадне гуме х 

Зелени отпад из башти и окућница и јавних 
површина  

х 

Шумарски отпад и отпад од прераде дрвета х 

Индустријски отпад и отпад из рударства х 

Муљеви/талози/пепео/шљака/јаловина/блато х 

3. ПРИСУСТВО ДИМА НА ДИВЉОЈ ДЕПОНИЈИ 

3.1. Забележено  

Није забележено х 

4. ИНФОРМАЦИЈЕ О ЛОКАЦИЈИ ДЕПОНИЈЕ И ПОВЕЗАНОСТИ СА ВОДОТОКОМ 

4.1. регистрован је водоток у телу депоније   

регистровани водотоци су у близини 
депоније 

х 

могућност везе водотока са депонијом х 

депонија је у поплавном подручју и његовој 
близини 

х 

5. ПРЕДЛОГ ЗА САНАЦИЈУ ДЕПОНИЈЕ 

Као трајно решење 2005. године је предложено трајно уклањање депоније, засађивање стабала 
и постављање ограде у циљу заштите младих садница. 

6. НАПОМЕНЕ ИЛИ ОБЈАШЊЕЊА УЗ ПОЈЕДИНА ПИТАЊА И ПОСЕБНИ 

ПРОБЛЕМИ ВЕЗАНИ ЗА ДИВЉУ ДЕПОНИЈУ 

На дивљој депонији преовлађује отпад из домаћинства, старе шкољке аутомобила, електрични 
и грађевински отпад. 
Сланкаменачки виногради се налазе у изражено трусној зони (земљотреси јачине 6-7 степени 
по Рихтеру). Ретки су периоди екстремних суша. Висок је ризик од поплава. 

 

 

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДИВЉОЈ ДЕПОНИЈИ СЛАНКАМЕНАЧКИ ВИНОГРАДИ 4 

1.1. Име општине / места Инђија / Сланкаменачки виногради 

1.2. Локација депоније  На путу L-17 са десне стране према Новом 
Сланкамену 

1.3. Број становника општине / места 53.000* / 272** 

1.4. Власништво земљишта на коме се налази дивља депонија 

Државно, назив власника   

Друштвено, назив власника   

Приватно, назив власника  

1.5. Координате насељеног места *** 

Географска ширина N = 45° 09' 19" 

Географска дужина  Е = 20° 11' 19" 

1.6. Геометрија депоније  

Дужина (m) а = 1.000 у континуитету са још 3 
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депоније 

Ширина (m) b = 

Површина (m
2
) P = 

Запремина (m
3
) V =  

1.7. Удаљеност депоније од (m) 

насеља са још 3 депоније проситре се кроз 
насељено место Сланкаменачки 
виногради 

обале потока, реке, језера, акумулације неколико км од Дунава 

извора водоснабдевања  

железничке и аутобуске станице   

стоваришта запаљивог материјала  

војног објекта  

здравственог објекта, болница   

природног лечилишта  

прехрамбене индустрије  

аеродрома  

подземних објеката инфраструктуре (тунел, 
подвожњак, склониште...) 

 

гасовода, далековода и нафтовода  

заштићених природних добара и 
споменика културе  

 

1.8. Приступ депонији 

Лак х 

Отежан  

Немогућ  

1.9. Геолошки састав земљишта (опис) Обрадива црница и делом песковито тло 

2. ВРСТА ОТПАДНОГ МАТЕРИЈАЛА КОЈИ СЕ ОДЛАЖЕ НА ДЕПОНИЈИ 

2.1. Комунални (кућни) отпад х 

Метални отпад и делови кућних апарата х 

Хаварисана возила  х 

Амбалажни отпад 

стакло х 

пластика х 

папир х 

картон х 

лименке х 

Пољопривредни отпад и отпад са 
пољопривредних газдинстава 

х 

Грађевински отпад х 

Електронски отпад х 

Опасни отпад (хемикалије, уља, батерије, 
боје, лакови, акумулатори...) 

х 

Медицински отпад (потенцијално 
инфективни, фармацеутски) 

 

Животињски отпад (угинуле животиње, 
отпад из кланица) 

х 

Отпадне гуме х 

Зелени отпад из башти и окућница и јавних 
површина  

х 

Шумарски отпад и отпад од прераде дрвета х 

Индустријски отпад и отпад из рударства х 
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Муљеви/талози/пепео/шљака/јаловина/блато х 

3. ПРИСУСТВО ДИМА НА ДИВЉОЈ ДЕПОНИЈИ 

3.1. Забележено  

Није забележено х 

4. ИНФОРМАЦИЈЕ О ЛОКАЦИЈИ ДЕПОНИЈЕ И ПОВЕЗАНОСТИ СА ВОДОТОКОМ 

4.1. регистрован је водоток у телу депоније   

регистровани водотоци су у близини 
депоније 

х 

могућност везе водотока са депонијом х 

депонија је у поплавном подручју и његовој 
близини 

х 

5. ПРЕДЛОГ ЗА САНАЦИЈУ ДЕПОНИЈЕ 

Као трајно решење 2005. године је предложено трајно уклањање депоније, засађивање стабала 
и постављање ограде у циљу заштите младих садница. 

6. НАПОМЕНЕ ИЛИ ОБЈАШЊЕЊА УЗ ПОЈЕДИНА ПИТАЊА И ПОСЕБНИ 

ПРОБЛЕМИ ВЕЗАНИ ЗА ДИВЉУ ДЕПОНИЈУ 

На дивљој депонији преовлађује отпад из домаћинства, старе шкољке аутомобила, електрични 
и грађевински отпад. 
Сланкаменачки виногради се налазе у изражено трусној зони (земљотреси јачине 6-7 степени 
по Рихтеру). Ретки су периоди екстремних суша. Висок је ризик од поплава. 

 

 

 
 

Слика 47. Детаљи са дивљих депонија у насељу Сланкаменачки виногради  
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Слика 48. Подручје насеља Сланкаменачки виногради снимљено из Google Earth-а 

 
 

Акције чишћења дивљих депонија на територији оптине Инђија после 2005. 

године 

 

 ЈКП ''Комуналац'' је током 2009. године извршио чишћење дивљих депонија у 
Крчедину и Марадику, док су у октобру 2011. године очишћене дивље депоније у 

Крчедину, Новим Карловцима, Марадику и Новом Сланкамену8. 

 

 
Слика 49. Дивља депонија у Крчедину пре и после чишћења, октобар 2011. година 

 

                                                                 
8 Извор: интернет страница ЈКП ''Комуналац'', http://www.komunalac-indjija.com 

http://www.komunalac-indjija.com/
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Слика 50. Дивља депонија у Марадику пре и после чишћења, октобар 2011. година 

 

 
Слика 51. Нови Карловци пре и после чишћења дивље депоније, октобар 2011. година 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Слика 52. Дивља депонија у Новом Сланкамену пре и после чишћења, октобар 2011. 

године 
 

 Насеље Бешка: у сарадњи са ЈКП ''Комуналац'' (који је обезбедио камионе) и 

''Алпине'' Београд (обезбедили багер), 25. маја 2009. године уклоњене су дивље 
депоније у продужетку пијаце, продужетку улице Мике Антића, на саском путу и 

дивља депонија на Дунаву - жути песак9. 
 

 
 

                                                                 
9 ИНФОРМАТОР, интернет гласило Савета Месне заједнице Бешка, број 1, децембар 2009. година.  


