
Образац 1.
ОПШТИ ПОДАЦИ О ИЗВОРУ ЗАГАЂИВАЊА

Извештај за 2|0|1|6| годину

 ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ
 Порески идентификациони број (ПИБ) 100239324
 Матични број: 08252351
 Пун назив предузећа: DANUBIUS d.o.o
 Адреса  Место Novi Sad

 Шифра места: 802824
 Поштански број: 21000
 Улица и број: Kanalska 1
 Телефон: 021-4808-900
 Телефакс:
 E mail: office@danubius.rs

 Општина: Novi Sad
 Шифра општине: 80284
 Шифра претежне делатности: 1061

 ПОДАЦИ О ОДГОВОРНОМ ЛИЦУ
 Име и презиме: Milan Rakita
 Функција: direktor
 Телефон: 021-4808-999

ПОДАЦИ О ЛИЦУ ОДГОВОРНОМ ЗА САРАДЊУ СА АГЕНЦИЈОМ
 Име и презиме: Radojko Bogavac
 Функција: upravnik silosa
 Телефон: 021-422-354
 E mail: radojko.bogavac@danubius.rs

ПОДАЦИ О ПОСТРОЈЕЊУ КОЈЕ ЈЕ ИЗВОР ЗАГАЂИВАЊА
 Назив постројења: Danubius d.o.o
 Адреса  Место Novi Sad

 Шифра места:  802824
 Поштански број:  21000
 Улица и број: Kanalska 1
 Телефон:  021-4808-900
 Телефакс:
 E mail:  office@danubius.rs

 Општина: Novi Sad
 Шифра општине: 80824
 Географске координате
постројења

 N  45,15
 E  19,51

 PRTR код постројења: 8.1.ii.Postrojenje za proizvodnju, tretman , preradu ili
obradu proizvoda iz sirovina biljnog porekla

1. Попуњава се један од приказаних начина означавања географске ширине и дужине.

 Под материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да су у извештају дате
информације истините, а количине и вредности тачне и одређене или процењене у складу
са важећом законском регулативом Републике Србије.
 Име и презиме
одговорне особе:

 Овера и печат:

 Потпис:
 Датум:



 РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИСПУСТА У ВАЗДУХ, ВОДЕ И ТЛО И ПРОИЗВОДЊЕ ОТПАДА У
ПОСТРОЈЕЊУ
 Укупан број испуста у ваздух: 1
 Укупан број испуста у воде: 1
 Укупан број испуста на/у тло:
 Укупан број врста отпада: 4

 Режим рада  Континуалан  da
 Семи континуалан
 Сезонски
 Почетак сезоне (месец)
 Крај сезоне (месец)

 Број смена дневно  Једна
 Две
 Три  da

 Број радних дана  недељно  5
 годишње  250
 сезонски

ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕНИМА У ПОСТРОЈЕЊУ
Укупан број запослених у
постројењу

 Стално  111
 Повремено  29

Број запослених по сменама  Прва смена  90
 Друга смена  28
Трећа смена  22

 ПОДАЦИ О КОРИШЋЕНИМ ГОРИВИМА У ПОСТРОЈЕЊУ
 Гориво бр. 1.
 Назив горива: zemni gas
 Тип горива:
 Јединица мере: m3
 Потрошња на дан: 1000-1200 m3
 Начин лагеровања:
 Максимални капацитет лагера:
 Просечна количина на лагеру:

 Гориво бр. 2.
 Назив горива:
 Тип горива:
 Тип горива:
 Јединица мере:
 Потрошња на дан:
 Начин лагеровања:
 Максимални капацитет лагера:
Просечна количина на лагеру:

 Гориво бр. 3.
 Назив горива:
 Тип горива:
 Тип горива:
Јединица мере:
 Потрошња на дан:
 Начин лагеровања:
 Максимални капацитет лагера:
 Просечна количина на лагеру:



 Гориво бр. 4.
Назив горива:
 Тип горива:
 Тип горива:
 Јединица мере:
 Потрошња на дан:
 Начин лагеровања:
 Максимални капацитет лагера:
 Просечна количина на лагеру:

 Гориво бр. 5.
Назив горива:
 Тип горива:
 Тип горива:
 Јединица мере:
 Потрошња на дан:
 Начин лагеровања:
 Максимални капацитет лагера:
 Просечна количина на лагеру:

 Гориво бр. 6.
Назив горива:
 Тип горива:
 Тип горива:
 Јединица мере:
 Потрошња на дан:
 Начин лагеровања:
 Максимални капацитет лагера:
 Просечна количина на лагеру:

 Гориво бр. 7.
Назив горива:
 Тип горива:
 Тип горива:
 Јединица мере:
 Потрошња на дан:
 Начин лагеровања:
 Максимални капацитет лагера:
 Просечна количина на лагеру:

 Гориво бр. 8.
Назив горива:
 Тип горива:
 Тип горива:
 Јединица мере:
 Потрошња на дан:
 Начин лагеровања:
 Максимални капацитет лагера:
 Просечна количина на лагеру:



 Гориво бр. 9.
Назив горива:
 Тип горива:
 Тип горива:
 Јединица мере:
 Потрошња на дан:
 Начин лагеровања:
 Максимални капацитет лагера:
 Просечна количина на лагеру:

 Гориво бр. 10.
Назив горива:
 Тип горива:
 Тип горива:
 Јединица мере:
 Потрошња на дан:
 Начин лагеровања:
 Максимални капацитет лагера:
 Просечна количина на лагеру:

 ПОДАЦИ О ПРОИЗВОДИМА ИЗ ПОСТРОЈЕЊА
 Производ бр. 1.
 Шифра производа:  1302, 1310, 1126, 1032, 1029, 1041
 Назив производа:  makarona , puzic, fida , spageta , cipksati , spageti

durum
 Опис:  testenina proizvedena od psenicne krupice
 Јединица мере:  t
 Годишња производња:  6700 t
 Инсталисани капацитет:  12.000 t
Просечно ангажовани капацитет:  60 %
Начин лагеровања:  u polipropilen kese, kartonske kutije, na palete
Максимални капацитет лагера:  600 t
 Просечна количина на лагеру:  250 t

 Производ бр. 2.
 Шифра производа:  10000 , 10027 , 10100 , 10230 , 10300
 Назив производа:  krupica , brasna T-400 , T - 500, T - 950 , graham

brasno
 Опис:  proizvodi dobijeni od psenice
 Јединица мере:  t
 Годишња производња:  71.500 t
 Инсталисани капацитет:  75.000 t
 Просечно ангажовани капацитет:  80 - 90 %
 Начин лагеровања:  silos za brasno , papirna ambalaza, na drvene palete
 Максимални капацитет лагера:  3000 t + 300 t
 Просечна количина на лагеру:  500 - 700 t

 Производ бр. 3.
 Шифра производа:
 Назив производа:
 Опис:
 Јединица мере:
 Годишња производња:
 Инсталисани капацитет:
 Просечно ангажовани капацитет:
 Начин лагеровања:



 Максимални капацитет лагера:
 Просечна количина на лагеру:

 Производ бр. 4.
Ш ифра производа:
 Назив производа:
 Опис:
Ј единица мере:
 Годишња производња:
 Инсталисани капацитет:
 Просечно ангажовани капацитет:
 Начин лагеровања:
 Максимални капацитет лагера:
 Просечна количина на лагеру:

 Производ бр. 5.
 Шифра производа:
 Назив производа:
 Опис:
 Јединица мере:
 Годишња производња:
 Инсталисани капацитет:
 Просечно ангажовани капацитет:
 Начин лагеровања:
 Максимални капацитет лагера:
 Просечна количина на лагеру:

 Производ бр. 6.
 Шифра производа:
 Назив производа:
 Опис:
 Јединица мере:
 Годишња производња:
 Инсталисани капацитет:
 Просечно ангажовани капацитет:
 Начин лагеровања:
 Максимални капацитет лагера:
 Просечна количина на лагеру:

 Производ бр. 7.
 Шифра производа:
 Назив производа:
 Опис:
 Јединица мере:
 Годишња производња:
 Инсталисани капацитет:
 Просечно ангажовани капацитет:
 Начин лагеровања:
 Максимални капацитет лагера:
 Просечна количина на лагеру:



 Производ бр. 8.
 Шифра производа:
 Назив производа:
 Опис:
 Јединица мере:
 Годишња производња:
 Инсталисани капацитет:
 Просечно ангажовани капацитет:
 Начин лагеровања:
 Максимални капацитет лагера:
 Просечна количина на лагеру:

 Производ бр. 9.
 Шифра производа:
 Назив производа:
 Опис:
 Јединица мере:
 Годишња производња:
 Инсталисани капацитет:
 Просечно ангажовани капацитет:
 Начин лагеровања:
 Максимални капацитет лагера:
 Просечна количина на лагеру:

 Производ бр. 10.
 Шифра производа:
 Назив производа:
 Опис:
 Јединица мере:
 Годишња производња:
 Инсталисани капацитет:
 Просечно ангажовани капацитет:
 Начин лагеровања:
 Максимални капацитет лагера:
 Просечна количина на лагеру:

 Производ бр. 11.
 Шифра производа:
 Назив производа:
 Опис:
 Јединица мере:
 Годишња производња:
 Инсталисани капацитет:
 Просечно ангажовани капацитет:
 Начин лагеровања:
 Максимални капацитет лагера:
 Просечна количина на лагеру:



 Производ бр. 12.
 Шифра производа:
 Назив производа:
 Опис:
 Јединица мере:
 Годишња производња:
 Инсталисани капацитет:
 Просечно ангажовани капацитет:
 Начин лагеровања:
 Максимални капацитет лагера:
 Просечна количина на лагеру:

 Производ бр. 13.
 Шифра производа:
 Назив производа:
 Опис:
 Јединица мере:
 Годишња производња:
 Инсталисани капацитет:
 Просечно ангажовани капацитет:
 Начин лагеровања:
 Максимални капацитет лагера:
 Просечна количина на лагеру:

 Производ бр. 14.
 Шифра производа:
 Назив производа:
 Опис:
 Јединица мере:
 Годишња производња:
 Инсталисани капацитет:
 Просечно ангажовани капацитет:
 Начин лагеровања:
 Максимални капацитет лагера:
 Просечна количина на лагеру:

 Производ бр. 15.
 Шифра производа:
 Назив производа:
 Опис:
 Јединица мере:
 Годишња производња:
 Инсталисани капацитет:
 Просечно ангажовани капацитет:
 Начин лагеровања:
 Максимални капацитет лагера:
 Просечна количина на лагеру:

 ПОДАЦИ О СИРОВИНАМА У ПОСТРОЈЕЊУ
 Сировина бр. 1.
 Хемијски назив (по IUPAC-u):
 Трговачко име:  psenicnа krupica
 Агрегатно стање при лагеровању:  cvrsto
 Јединица мере:  t
 Потрошња на дан:  15 t



 Начин лагеровања:  rinfuz
 Максимални капацитет лагера:  300 t
 Просечна количина на лагеру:  150 t

 Сировина бр. 2.
 Хемијски назив (по IUPAC-u):
 Трговачко име:  psenica
 Агрегатно стање при лагеровању:  cvrsto
 Јединица мере:  t
 Потрошња на дан:  250-280 t
 Начин лагеровања:  rinfuz
 Максимални капацитет лагера:  62000 t
 Просечна количина на лагеру:  30.000 t

 Сировина бр. 3.
 Хемијски назив (по IUPAC-u):
 Трговачко име:
 Агрегатно стање при лагеровању:
 Јединица мере:
 Потрошња на дан:
 Начин лагеровања:
 Максимални капацитет лагера:
 Просечна количина на лагеру:

 Сировина бр. 4.
Хемијски назив (по IUPAC-u):
 Трговачко име:
 Агрегатно стање при лагеровању:
 Јединица мере:
 Потрошња на дан:
 Начин лагеровања:
 Максимални капацитет лагера:
 Просечна количина на лагеру:

 Сировина бр. 5.
 Хемијски назив (по IUPAC-u):
 Трговачко име:
 Агрегатно стање при лагеровању:
 Јединица мере:
 Потрошња на дан:
 Начин лагеровања:
 Максимални капацитет лагера:
 Просечна количина на лагеру:

 Сировина бр. 6.
 Хемијски назив (по IUPAC-u):
 Трговачко име:
 Агрегатно стање при лагеровању:
 Јединица мере:
 Потрошња на дан:
 Начин лагеровања:
 Максимални капацитет лагера:
 Просечна количина на лагеру:
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Образац 2.
ЕМИСИЈЕ У ВАЗДУХ

 ПОДАЦИ О ИЗВОРУ 
 Број и назив извора  Број  1

 Назив  vrelovodni kotlovi tip SV 1300 I I SV 700
 Врста извора  Енергетски:  da

 Индустријски:
 Географска дужина и ширина  N:  45,15

 E:  19,51
 Надморска висина (mnv)  88 m
 Инсталисана топлотна снага на улазу (MWth) 2.  2.3 MW
 Годишња искоришћеност капацитета (%)  75-80 %
 Висина извора (m)  12
 Унутрашњи пречник извора на врху (m)  0.6 m i 0.4 m
 Средња годишња температура излазних гасова
на мерном месту (0C)

 150 C

 Средња годишња брзина излазних гасова на
мерном месту (m/s)

 6.75 m / s

 Средњи годишњи излазни проток на мерном
месту ( m3N/h)

 530 m3N/h

 Режим рада извора  Континуалан:  da
 Дисконтинуалан:

 ПОДАЦИ О РАДУ 
 Број радних дана извора годишње  300
 Број радних сати извора на дан  24
 Укупни број радних сати годишње  6.000 h
 Укупни број радних сати годишње  6.000 h
 Расподела годишњих
емисија по сезонама (%)

 Зима (Дец, Јан, Феб)  20 %
 Пролеће (Мар, Апр, Мај)  25 %
  Лето (Јун, Јул, Авг)  15 %
  Јесен (Сеп, Окт, Нов)  40 %

 ПОДАЦИ О КОРИШЋЕНОМ ГОРИВУ 2
 Гориво  Гориво 1  Гориво 2  Гориво 3  Гориво 4
 Назив горива  zemni gas
 Укупна годишња потрошња (t)  360.000 m3
 Доња топлотна моћ горива
(kЈ/kg)

 33.338 KJ / m3

 Састав горива (мас.
%)

S
N
Cl

2.Само за енергетске изворе
НАПОМЕНА: За сваки извор емисија загађујућих материја у ваздух, попуњава се посебан образац.



ГОДИШЊИ БИЛАНС ЕМИСИЈА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА
 ПОДАЦИ О БИЛАНСУ И НАЧИНУ ОДРЕЂИВАЊА ЕМИСИЈА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА
 Назив
загађујуће
материје

 Концентрација
загађујућих материја у
димном гасу

 Емитоване количине у
току нормалног рада
постројења 1.

 Емитоване
количине у 
акцидентни
м
ситуацијама

 Начин
одређивања
3.

 Метода
одређивања

 Средња
годишња
измерена
вредност
mg/
нормални
m3

 Начин
одређивања
3.

 g/h  kg/god2  kg/god2

 ugljen -
monoksid

 52+/-4.31 % merenje  48.6  291.6  nije bilo  merenje  MRU

 azotni -
oksid

 143

 azotni -
oksid

 143 +/- 4 %  merenje  133.2  801.6  nije bilo  merenje  MRU

1.Емитоване количине се добијају множењем средње годишње измерене вредности са средњим
годишњим излазним протоком и укупним бројем радних сати годишње (mg/год). Добијену вредност
помножити са 10-6 ради добијања у јединици kg/год.

2.Вредности се заокружују на једну децималу. Децимала се раздваја тачком.

3.Начин одређивања (1. - Мерење, 2. - Прорачун, 3. - Процена) - Унети један од бројева од 1 до 3



НАПОМЕНЕ:
 U fabricи za proizvodnju testenine postoje dva vrelovodna kotla u istoj kotlarnici i sa identicnom svrhom .
Nadlezna sluzba " ANAHEM " - labaratorija vrsi kontrolu izlaznih gasova . Izvestaji su do sada su pokazali
da su svi mereni parametric u dozvoljenim granicama po vazecim zakonskim propisima.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


 Образац 3.
 ЕМИСИЈЕ У ВОДЕ

 ПОДАЦИ О ИСПУСТУ
 Број и назив
испуста

 Број  1
 Назив  zbirna otpadna voda

 Врста отпадне воде која се испушта  Санитарне  da
 Технолошке
 Расхладне  da
 Атмосферске

 Географске координате испуста 1.  N  45,15
 E  19,51

 Режим рада испуста  Континуалан  da
 Дисконтинуала
н

 Пројектовани капацитет испуста (l/s)
 Временски период испуштања (дан/год)  365
 Укупне количина испуштене отпадне воде у извештајној години на испусту
(m3/год)

 4.182

 Врста реципијента  gradska kanalizacija
 Назив реципијента  JKP vodovod i kanalizacija
 Слив  Dunav

 ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА

 Нема постројења за пречишћавање отпадних вода:  x
 Уређаји у постројењу за
пречишћавање отпадних вода
(ППОВ)

 Механичко пречишћавање
 Решетка
 Сито, механички филтер
 Песколов
 Аерисани песколов
 Таложник - уздужни
 Таложник - ламинарни
 Таложник - радијални
 Сепаратор масти и уља
 Флотатор
 Пешчани филтер

 Хемијско пречишћавање
 Уређај за неутрализацију
 Уређај за детоксикацију
 Јонска измена
 Хлорисање
 Озонизација

 Биолошко пречишћавање
 Лагуна
 Аерациони базен
 Био-филтер
 Био-диск
 Нитрификација
 Денитрификација
 Ферментација муља

 Уређаји за измену топлоте
 Природна измена топлоте-базени, лагуне
 Расхладни торањ - природна циркулација ваздуха
 Расхладни торањ - присилна циркулација ваздуха
 Затворени расхладни уређаји



НАПОМЕНА: За сваки извор емисија загађујућих материја у воде, попуњава се посебан
образац.

 АНАЛИЗА ОТПАДНЕ ВОДЕ

 ПОДАЦИ О БИЛАНСУ ЕМИСИЈА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА
 Назив

загађујуће
материје

 CAS број  Средња
годишња
измерена
вред. заг.
материје у

отпадној води

 Емитоване количине 1.  Начин
одређивања 3.

 Метода
одређивања При

редовном
раду

постројења

 У
акцидентној

ситуацији

 mg/l  kg/god 2  kg/god 2
 amonijak  0,08  333.56  nije bilo  1  standardne

metode po JUS
i ISO
standardima

 nitrati  0,1  418.20  nije bilo  1  standardne
metode po JUS
i ISO
standardima

 ukupni fosfor  0,07  292.74  nije bilo  1  standardne
metode po JUS
i ISO
standardima

 fenoli  0,006  25.10  nije bilo  1  standardne
metode po JUS
i ISO
standardima

 deterdzenti  0,02  83.64  nije bilo  1  standardne
metode po JUS
i ISO
standardima

1. Емитоване количине се добијају множењем средње годишње измерене вредности загађујуће
материје у отпадној води са укупном количином испуштене отпадне воде у извештајној години
(g/год). Добијена вредност помножити са 10-3 ради добијања у јединици kg/год.

2. Вредности се заокружују на једну децималу. Децимала се раздваја тачком.

3. Начин одређивања (1. - Мерење, 2. - Прорачун, 3. - Процена) - Унети један од бројева од 1. до 3.

 РЕЦИПИЈЕНТ ОТПАДНИХ ВОДА

ПОДАЦИ О  РЕЦИПИЈЕНТУ
 Назив

загађујуће
материје

 CAS број  Јединица
мере

 Анализа реципијента  Начин
одређивања

 Метода
одређивања пре испуста

отпадних
вода

 после
испуста

отпадних
вода



 ВОДОВОДНИ СИСТЕМИ *

Укупна површина територије општине (ha)
Проценат укупног становништва прикљученог на водовод (%)
Количина произведене воде (m3/год)
Укупна количина воде испоручена свим потрошачима (m3/год)
Укупна количина воде испоручена становништву (m3/год)
Укупна количина воде испоручена индустрији и другим институцијама (m3/год)
Главни
индустријски
потрошачи
воде

Назив Шифра
претежне
делатности

Количина
испоручене воде
(m3/год)

 КАНАЛИЗАЦИОНИ СИСТЕМИ *

 Проценат укупног становништва прикљученог на канализацију (%)
Д а ли се врше мерења количина отпадних вода на
канализационом систему?

 Волуметријски  ne
 Мерном опремом  ne

 Да ли се врши контрола квалитета отпадних
вода(Унети број пута годишње)

 На систему  da ( 4 puta )
 На изливу

* Попуњавају само Јавно комунална предузећа.



НАПОМЕНЕ:
 Periodicno u toku godine "Institut za javno zdravlje Vojvodine " uzima uzorke otpadne vode iz

kanalizacionog sistema . Za zadnji kvartal 2016. je radjena pocetkom januara 2017. a rezultati fizicko
hemijskog merenja odgovaraju propisima o sanitarno-tehnickim uslovima za ispustanje otpadnih voda u

javnu kanalizaciju.
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 Образац 4.
 ЕМИСИЈЕ У ТЛО

ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ ОДЛАГАЊА
 Број и назив
локације на коју се
одлаже отпад

 Број
 Назив

 Географске координате локације 1.  N  45,15
 E  15,19

 Врста отпада који се одлаже
 Индексни број отпада који се одлаже
 Количина одложеног отпада у току извештајне
године (t/год)
 Укупна количина одложеног отпада (t)
 Операција одлагања  Одлагање отпада на/у тло (D2)

 Дубоко убризгавање  (D3)

ПОДАЦИ О БИЛАНСУ ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА
Назив загађујуће материје CAS број Концентрација

загађујуће
материје у

отпаду

Количина
загађујућих
материја у

одложеном отпaду

Начин о
дређи-
вања 3.

Метода
одређи-

вања

mg/kg с.м. kg/god 2.

1.Попуњава се један од приказаних начина означавања географске ширине и дужине.
2.Вредности се заокружују на једну децималу. Децимала се раздваја тачком.
3.Начин одређивања (1. - Мерење, 2. - Прорачун, 3. - Процена) - Унети један од бројева од 1 до 3
НАПОМЕНА: За сваки извор емисија загађујућих материја на/у тло, попуњава се посебан
образац.



НАПОМЕНЕ:
 U "Danubiusu"d.o.o. nema eventualnih zagađivača na tlu.
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 Образац 5.
 УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ

 ВРСТЕ И КЛАСИФИКАЦИЈА ПРОИЗВЕДЕНОГ ОТПАДА
 Место настанка отпада  "Danubius"d.o.o. ; Kanalska 1 ; Novi Sad
 Географске координате локације
отпада 1.

 N  45,15  
 E  19,51  

 Врста отпада  otpad od ambalaže
 Опис отпада  neispravna i oštećena papirna i kartonska ambalaža
 Назив отпада  papirna i kartonska ambalaža
 Категорија отпада - Q листа 2. Q  1  
 Индексни број отпада из Каталога
отпада 2.

 1  5  0  1  0  1  

 Карактер отпада 3.  Инертан  
 Неопасан  X
 Опасан

 Извештај о
испитивању отпада

 Број:  0109-2         
 Датум издавања:  17.08.2010.         

 Ознака опасне карактеристике отпада 2. Н / Н / Н  
 Категорија опасног отпада према пореклу и саставу 
2.

Y / Y / Y  

Физичко стање
отпада 3.

 Чврста материја – прах  
 Чврста материја- комади  X
 Вискозна паста
 Течна материја
 Талог

 Компоненте које
отпад чине опасним

 CAS број  Хемијски назив  Садржај опасне материје(kg о.м. / kg
отпадa)

 КОЛИЧИНЕ ОТПАДА 4.

 Количина произведеног отпада у извештајној години (t)  22  
 Стање привременог складишта на
дан

 1. јануар  0.0
 31. децембар  0.0

 Начин одређивања количина отпада 5.  1

1.Попуњава се један од приказаних начина означавања географске ширине и дужине.



2.У сваку ћелију треба унети по једну цифру
3.Означити са X
4.Количине отпада се дају заокружене на једну децималу уколико су количине мање од 10 t. Ако су количине веће од 10 t онда се заокружују на
целу тону.
5.Начин одређивања количина отпада (1. - Мерење, 2. - Прорачун, 3. - Процена) - Унети један од бројева од 1 до 3
НАПОМЕНА: За сваку врсту отпада попуњава се посебан образац.

НАЧИН УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ
 Број

докумен-
та

о кретању
отпада

/
опасног
отпада

 Датум
предаје
отпада

превозни-
ку

 Транспорт отпада  Складиштење отпада  Одлагање / Третман отпада Извоз отпада
 Назив
пре-

возника
отпада

 Број
дозволе

за
превоз

опасних
матери-

ја

 Тип
превоз-

ног
средст-

ва

 Назив
построј-

ења
за

 склад
иште-

ње
отпада

 Број
дозво-

ле

 Отпад предат
на

складиштење

 Назив
постро-

јења
за одла

гање
/

третм-
ан

отпада

 Број
дозво-

ле

 Отпад
предат на
одлагање

 Отпад
предат на
третман

 Зем-
ља

изво-
за

 Коли-
чина

извезе-
ног

отпада

 D
или
R

ознака

 Назив
и

адреса
построје-

ња за
одлагање

/
третман
отпада

Количи
на

 D
ознака

Коли-
чина

 D
ознак

а

Коли
чина

 R
озна
ка(t) (t) (t) (t)

 Papir
servis
Umka

 19-00-0
0172/20

15

 kamio
nski

 Papir
servis
Umka

 19-00-
00172/
2015

 Papir
servis d.o.

o.

 19-00-0
0496/20

11

 kamio
nski

 Ekounij
a SN

 501.6-
28/201

3
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 Образац 5.
 УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ

 ВРСТЕ И КЛАСИФИКАЦИЈА ПРОИЗВЕДЕНОГ ОТПАДА
 Место настанка отпада  "Danubius"d.o.o. ; Kanalska 1 ; Novi Sad
 Географске координате локације
отпада 1.

 N  45,15  
 E  19,51  

 Врста отпада  otpad od ambalaže
 Опис отпада  neispravna i oštećena plastična ambalaža
 Назив отпада  ambalžna plastika
 Категорија отпада - Q листа 2. Q  1  
 Индексни број отпада из Каталога
отпада 2.

 1  5  0  1  0  2  

 Карактер отпада 3.  Инертан  
 Неопасан  X
 Опасан

 Извештај о
испитивању отпада

 Број:  0109-2         
 Датум издавања:  17.08.2010.         

 Ознака опасне карактеристике отпада 2. Н / Н / Н  
 Категорија опасног отпада према пореклу и саставу 
2.

Y / Y / Y  

Физичко стање
отпада 3.

 Чврста материја – прах  
 Чврста материја- комади  X
 Вискозна паста
 Течна материја
 Талог

 Компоненте које
отпад чине опасним

 CAS број  Хемијски назив  Садржај опасне материје(kg о.м. / kg
отпадa)

 КОЛИЧИНЕ ОТПАДА 4.

 Количина произведеног отпада у извештајној години (t)  4,7  
 Стање привременог складишта на
дан

 1. јануар  0.0
 31. децембар  0.0

 Начин одређивања количина отпада 5.  1

1.Попуњава се један од приказаних начина означавања географске ширине и дужине.



2.У сваку ћелију треба унети по једну цифру
3.Означити са X
4.Количине отпада се дају заокружене на једну децималу уколико су количине мање од 10 t. Ако су количине веће од 10 t онда се заокружују на
целу тону.
5.Начин одређивања количина отпада (1. - Мерење, 2. - Прорачун, 3. - Процена) - Унети један од бројева од 1 до 3
НАПОМЕНА: За сваку врсту отпада попуњава се посебан образац.

НАЧИН УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ
 Број

докумен-
та

о кретању
отпада

/
опасног
отпада

 Датум
предаје
отпада

превозни-
ку

 Транспорт отпада  Складиштење отпада  Одлагање / Третман отпада Извоз отпада
 Назив
пре-

возника
отпада

 Број
дозволе

за
превоз

опасних
матери-

ја

 Тип
превоз-

ног
средст-

ва

 Назив
построј-

ења
за

 склад
иште-

ње
отпада

 Број
дозво-

ле

 Отпад предат
на

складиштење

 Назив
постро-

јења
за одла

гање
/

третм-
ан

отпада

 Број
дозво-

ле

 Отпад
предат на
одлагање

 Отпад
предат на
третман

 Зем-
ља

изво-
за

 Коли-
чина

извезе-
ног

отпада

 D
или
R

ознака

 Назив
и

адреса
построје-

ња за
одлагање

/
третман
отпада

Количи
на

 D
ознака

Коли-
чина

 D
ознак

а

Коли
чина

 R
озна
ка(t) (t) (t) (t)

 Tehnopap
ir Zemun

 19-00-0
0434/20
12-02

 kamio
nski

 tehnop
apir

Zemun

 501.6-
9/2013

 Papir
servis
d.o.o.

 19-00-0
0496/20

11

 kamio
nski

 Ekounij
a SN

 501.6-
28/201

3

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


 Образац 5.
 УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ

 ВРСТЕ И КЛАСИФИКАЦИЈА ПРОИЗВЕДЕНОГ ОТПАДА
 Место настанка отпада  "Danubius"d.o.o. ; Kanalska 1 ; Novi Sad
 Географске координате локације
отпада 1.

 N  45,15  
 E  19,51  

 Врста отпада  metal
 Опис отпада  delovi mašina i opreme
 Назив отпада  metalni otpad
 Категорија отпада - Q листа 2. Q  1  6  
 Индексни број отпада из Каталога
отпада 2.

 1  7  0  4  0  5  

 Карактер отпада 3.  Инертан  
 Неопасан  X
 Опасан

 Извештај о
испитивању отпада

 Број:  0109-2         
 Датум издавања:  17.08.2010.         

 Ознака опасне карактеристике отпада 2. Н / Н / Н  
 Категорија опасног отпада према пореклу и саставу 
2.

Y / Y / Y  

Физичко стање
отпада 3.

 Чврста материја – прах  
 Чврста материја- комади  X
 Вискозна паста
 Течна материја
 Талог

 Компоненте које
отпад чине опасним

 CAS број  Хемијски назив  Садржај опасне материје(kg о.м. / kg
отпадa)

 КОЛИЧИНЕ ОТПАДА 4.

 Количина произведеног отпада у извештајној години (t)  8,8  
 Стање привременог складишта на
дан

 1. јануар  0.0
 31. децембар  0.0

 Начин одређивања количина отпада 5.  1

1.Попуњава се један од приказаних начина означавања географске ширине и дужине.



2.У сваку ћелију треба унети по једну цифру
3.Означити са X
4.Количине отпада се дају заокружене на једну децималу уколико су количине мање од 10 t. Ако су количине веће од 10 t онда се заокружују на
целу тону.
5.Начин одређивања количина отпада (1. - Мерење, 2. - Прорачун, 3. - Процена) - Унети један од бројева од 1 до 3
НАПОМЕНА: За сваку врсту отпада попуњава се посебан образац.

НАЧИН УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ
 Број

докумен-
та

о кретању
отпада

/
опасног
отпада

 Датум
предаје
отпада

превозни-
ку

 Транспорт отпада  Складиштење отпада  Одлагање / Третман отпада Извоз отпада
 Назив
пре-

возника
отпада

 Број
дозволе

за
превоз

опасних
матери-

ја

 Тип
превоз-

ног
средст-

ва

 Назив
построј-

ења
за

 склад
иште-

ње
отпада

 Број
дозво-

ле

 Отпад предат
на

складиштење

 Назив
постро-

јења
за одла

гање
/

третм-
ан

отпада

 Број
дозво-

ле

 Отпад
предат на
одлагање

 Отпад
предат на
третман

 Зем-
ља

изво-
за

 Коли-
чина

извезе-
ног

отпада

 D
или
R

ознака

 Назив
и

адреса
построје-

ња за
одлагање

/
третман
отпада

Количи
на

 D
ознака

Коли-
чина

 D
ознак

а

Коли
чина

 R
озна
ка(t) (t) (t) (t)

 Ekounija
SN

Beograd

 19-00-0
0245/20
12-02

 kamio
nski

 Ekounij
a SN Be
ograd

 501.6-
28/201

3
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 Образац 5.
 УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ

 ВРСТЕ И КЛАСИФИКАЦИЈА ПРОИЗВЕДЕНОГ ОТПАДА
 Место настанка отпада  "Danubius"d.o.o. ; Kanalska 1 ; Novi Sad
 Географске координате локације
отпада 1.

 N  45,15  
 E  19,51  

 Врста отпада  guma
 Опис отпада  automobilske gume i istrošene gume od transportnih traka
 Назив отпада  otpadne gume
 Категорија отпада - Q листа 2. Q  1  6  
 Индексни број отпада из Каталога
отпада 2.

 1  6  0  1  0  3  

 Карактер отпада 3.  Инертан  
 Неопасан  X
 Опасан

 Извештај о
испитивању отпада

 Број:  0109-2         
 Датум издавања:  17.08.2010.         

 Ознака опасне карактеристике отпада 2. Н / Н / Н  
 Категорија опасног отпада према пореклу и саставу 
2.

Y / Y / Y  

Физичко стање
отпада 3.

 Чврста материја – прах  
 Чврста материја- комади  X
 Вискозна паста
 Течна материја
 Талог

 Компоненте које
отпад чине опасним

 CAS број  Хемијски назив  Садржај опасне материје(kg о.м. / kg
отпадa)

 КОЛИЧИНЕ ОТПАДА 4.

 Количина произведеног отпада у извештајној години (t)  0,4  
 Стање привременог складишта на
дан

 1. јануар  0.0
 31. децембар  0.0

 Начин одређивања количина отпада 5.  1

1.Попуњава се један од приказаних начина означавања географске ширине и дужине.



2.У сваку ћелију треба унети по једну цифру
3.Означити са X
4.Количине отпада се дају заокружене на једну децималу уколико су количине мање од 10 t. Ако су количине веће од 10 t онда се заокружују на
целу тону.
5.Начин одређивања количина отпада (1. - Мерење, 2. - Прорачун, 3. - Процена) - Унети један од бројева од 1 до 3
НАПОМЕНА: За сваку врсту отпада попуњава се посебан образац.

НАЧИН УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ
 Број

докумен-
та

о кретању
отпада

/
опасног
отпада

 Датум
предаје
отпада

превозни-
ку

 Транспорт отпада  Складиштење отпада  Одлагање / Третман отпада Извоз отпада
 Назив
пре-

возника
отпада

 Број
дозволе

за
превоз

опасних
матери-

ја

 Тип
превоз-

ног
средст-

ва

 Назив
построј-

ења
за

 склад
иште-

ње
отпада

 Број
дозво-

ле

 Отпад предат
на

складиштење

 Назив
постро-

јења
за одла

гање
/

третм-
ан

отпада

 Број
дозво-

ле

 Отпад
предат на
одлагање

 Отпад
предат на
третман

 Зем-
ља

изво-
за

 Коли-
чина

извезе-
ног

отпада

 D
или
R

ознака

 Назив
и

адреса
построје-

ња за
одлагање

/
третман
отпада

Количи
на

 D
ознака

Коли-
чина

 D
ознак

а

Коли
чина

 R
озна
ка(t) (t) (t) (t)

 Ekounija
SN

Beograd

 19-00-0
0245/20
12-02

 kamio
nski

 Ekounij
a SN Be
ograd

 501.6-
28/201
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