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Назив дивље депоније: К001 

Општина, месна заједница и насеље: Краљево, Лађевци, Лађевци 

Координате дивље депоније: 43°49'16.45"N   20°36'18.95"E 

Процењена количина отпада (t): 1,5 

Процењена површина сметлишта (m
2
): 120 

Колико је пута чишћен простор дивље депоније у току извештајне године? 

Да ли се на истом месту понавља дивље одлагање отпада? ДА 

Приступачност: одлична 

 

 
 

 
 



Назив дивље депоније: К002 

Општина, месна заједница и насеље: Краљево, Обрва, Обрва  

Координате дивље депоније: 43°48'8.67"N   20°35'24.44"E 

Процењена количина отпада (t): 5 

Процењена површина сметлишта (m
2
): 160 

Колико је пута чишћен простор дивље депоније у току извештајне године? 

Да ли се на истом месту понавља дивље одлагање отпада? ДА 

Приступачност: ограничена, поред гробља, јаруга 

 

 
 

 
 



Назив дивље депоније: К003 

Општина, месна заједница и насеље: Краљево, Обрва, Обрва  

Координате дивље депоније: 43°47'39.00"N   20°34'35.00"E 

Процењена количина отпада (t): 10 

Процењена површина сметлишта (m
2
): 900 

Колико је пута чишћен простор дивље депоније у току извештајне године? 

Да ли се на истом месту понавља дивље одлагање отпада? ДА 

Приступачност: изузетно лоша 

 

 
 

 
 



Назив дивље депоније: К004 

Општина, месна заједница и насеље: Краљево, Бапско поље, Бапско поље  

Координате дивље депоније: 43°47'48.20"N    20°34'31.10"E 

Процењена количина отпада (t): 2 

Процењена површина сметлишта (m
2
): 15 

Колико је пута чишћен простор дивље депоније у току извештајне године? 

Да ли се на истом месту понавља дивље одлагање отпада? ДА 

Приступачност: изузетно лоша 

 

 
 

 
 



Назив дивље депоније: К005 

Општина, месна заједница и насеље: Краљево, Обрва, Обрва  

Координате дивље депоније: 43°47'49.20"N    20°34'30.90"E 

Процењена количина отпада (t): 5 

Процењена површина сметлишта (m
2
): 35 

Колико је пута чишћен простор дивље депоније у току извештајне године? 

Да ли се на истом месту понавља дивље одлагање отпада? ДА 

Приступачност: изузетно лоша 

 

 
 

 
 



Назив дивље депоније: К006   

Општина, месна заједница и насеље: Краљево, Обрва, Обрва  

Координате дивље депоније: 43°48'17.30"N     20°34'3.70"E  

Процењена количина отпада (t): 7  

Процењена површина сметлишта (m
2
): 121  

Колико је пута чишћен простор дивље депоније у току извештајне године?  
Да ли се на истом месту понавља дивље одлагање отпада? ДА  

Приступачност: добра, земљани пут  

 

 
 

 
 



Назив дивље депоније: К007   

Општина, месна заједница и насеље: Краљево, Адрани, Адрани  

Координате дивље депоније: 43°46'2.90"N     20°38'38.70"E 

Процењена количина отпада (t): 40  

Процењена површина сметлишта (m
2
): 2250  

Колико је пута чишћен простор дивље депоније у току извештајне године?  
Да ли се на истом месту понавља дивље одлагање отпада? ДА  

Приступачност: добра, земљани пут  

 

 
 

 
 



Назив дивље депоније: К008   

Општина, месна заједница и насеље: Краљево, Адрани, Адрани  

Координате дивље депоније: 43°45'57.20"N     20°39'14.20"E 

Процењена количина отпада (t): 40  

Процењена површина сметлишта (m
2
): 600  

Колико је пута чишћен простор дивље депоније у току извештајне године?  
Да ли се на истом месту понавља дивље одлагање отпада? ДА  

Приступачност: добра, земљани пут  

 

 
 

 
 



Назив дивље депоније: К009   

Општина, месна заједница и насеље: Краљево, Рибница, Краљево  

Координате дивље депоније: 43°43'15.60"N     20°40'53.60"E 

Процењена количина отпада (t): 0,5  

Процењена површина сметлишта (m
2
): 30  

Колико је пута чишћен простор дивље депоније у току извештајне године? 1  

Да ли се на истом месту понавља дивље одлагање отпада? ДА  

Приступачност: одлична  

 

 
 

 
 



Назив дивље депоније: К010   

Општина, месна заједница и насеље: Краљево, Ковачи, Ковачи  

Координате дивље депоније: 43°41'46.90"N     20°40'24.10"E 

Процењена количина отпада (t): 10  

Процењена површина сметлишта (m
2
): 1400  

Колико је пута чишћен простор дивље депоније у току извештајне године?   
Да ли се на истом месту понавља дивље одлагање отпада? ДА  

Приступачност: ограничена, код гробља, узан пут  

 

 
 

 
 



Назив дивље депоније: К011   

Општина, месна заједница и насеље: Краљево, Зеленгора, Краљево  

Координате дивље депоније: 43°43'4.60"N     20°43'5.50"E 

Процењена количина отпада (t): 16  

Процењена површина сметлишта (m
2
): 2000  

Колико је пута чишћен простор дивље депоније у току извештајне године?   
Да ли се на истом месту понавља дивље одлагање отпада? ДА  

Приступачност: добра, земљани пут  

 

 
 

 
 



Назив дивље депоније: К012   

Општина, месна заједница и насеље: Краљево, Кованлук, Кованлук  

Координате дивље депоније: 43°43'1.30"N      20°43'40.20"E  

Процењена количина отпада (t): 0,5  

Процењена површина сметлишта (m
2
): 8  

Колико је пута чишћен простор дивље депоније у току извештајне године?   
Да ли се на истом месту понавља дивље одлагање отпада? ДА  

Приступачност: неприступачно  

 

 
 

 
 



Назив дивље депоније: К013   

Општина, месна заједница и насеље: Краљево, Кованлук, Кованлук  

Координате дивље депоније: 43°42'55.00"N      20°43'6.70"E 

Процењена количина отпада (t): 7  

Процењена површина сметлишта (m
2
): 60  

Колико је пута чишћен простор дивље депоније у току извештајне године?   
Да ли се на истом месту понавља дивље одлагање отпада? ДА  

Приступачност: неприступачно, лош пут  

 

 
 

 
 



Назив дивље депоније: К014 

Општина, месна заједница и насеље: Краљево, Врба, Врба  

Координате дивље депоније: 43°42'4.40"N     20°47'51.10"E 

Процењена количина отпада (t): 100 

Процењена површина сметлишта (m
2
): 40000 

Колико је пута чишћен простор дивље депоније у току извештајне године? 

Да ли се на истом месту понавља дивље одлагање отпада? ДА 

Приступачност: добра, земљани пут 

 

 
 

 
 



Назив дивље депоније: К015   

Општина, месна заједница и насеље: Краљево, Стубал, Стубал  

Координате дивље депоније: 43°41'8.20"N      20°51'20.90"E 

Процењена количина отпада (t): 45  

Процењена површина сметлишта (m
2
): 900  

Колико је пута чишћен простор дивље депоније у току извештајне године?   
Да ли се на истом месту понавља дивље одлагање отпада? ДА  

Приступачност: добра, земљани пут  

 

 
 

 
 



Назив дивље депоније: К016   

Општина, месна заједница и насеље: Краљево, Стубал, Стубал  

Координате дивље депоније: 43°41'6.70"N      20°51'35.80"E 

Процењена количина отпада (t): 300  

Процењена површина сметлишта (m
2
): 6000  

Колико је пута чишћен простор дивље депоније у току извештајне године?   
Да ли се на истом месту понавља дивље одлагање отпада? ДА  

Приступачност: добра, земљани пут  

 

 
 

 
 



Назив дивље депоније: К017   

Општина, месна заједница и насеље: Краљево, Стубал, Стубал  

Координате дивље депоније: 43°40'55.70"N      20°51'37.20"E 

Процењена количина отпада (t): 20  

Процењена површина сметлишта (m
2
): 1500  

Колико је пута чишћен простор дивље депоније у току извештајне године?   
Да ли се на истом месту понавља дивље одлагање отпада? ДА  

Приступачност: добра, земљани пут  

 

 
 

 
 



Назив дивље депоније: К018   

Општина, месна заједница и насеље: Краљево, Стубал, Стубал  

Координате дивље депоније: 43°41'14.10"N      20°52'53.80"E 

Процењена количина отпада (t): 3  

Процењена површина сметлишта (m
2
): 20  

Колико је пута чишћен простор дивље депоније у току извештајне године?   
Да ли се на истом месту понавља дивље одлагање отпада? ДА  

Приступачност: лоша, узан земљани пут, зарастао  

 

 
 

 
 



 

Назив дивље депоније: К019   

Општина, месна заједница и насеље: Краљево, Стубал, Стубал  

Координате дивље депоније: 43°40'30.00"N      20°52'43.50"E 

Процењена количина отпада (t): 10  

Процењена површина сметлишта (m
2
): 150  

Колико је пута чишћен простор дивље депоније у току извештајне године?   
Да ли се на истом месту понавља дивље одлагање отпада? ДА  

Приступачност: добра, земљани пут  

 

 
 

 



Назив дивље депоније: К020   

Општина, месна заједница и насеље: Краљево, Стубал, Стубал 

Координате дивље депоније: 43°40'0.30"N      20°53'47.20"E 

Процењена количина отпада (t): 5  

Процењена површина сметлишта (m
2
): 1200  

Колико је пута чишћен простор дивље депоније у току извештајне године?   
Да ли се на истом месту понавља дивље одлагање отпада? ДА  

Приступачност: изразито неприступачно  

 

 
 

 
 



Назив дивље депоније: К021   

Општина, месна заједница и насеље: Краљево, Самаила, Самаила  

Координате дивље депоније: 43°45'43.90"N      20°32'45.10"E 

Процењена количина отпада (t): 0  

Процењена површина сметлишта (m
2
): 0  

Колико је пута чишћен простор дивље депоније у току извештајне године?  Редовно, 

контејнер  

Да ли се на истом месту понавља дивље одлагање отпада? ДА  

Приступачност: одлична  

 

 
 

 



Назив дивље депоније: К022   

Општина, месна заједница и насеље: Краљево, Самаила, Самаила  

Координате дивље депоније: 43°46'9.50"N      20°31'41.50"E 

Процењена количина отпада (t): 3  

Процењена површина сметлишта (m
2
): 50  

Колико је пута чишћен простор дивље депоније у току извештајне године?   
Да ли се на истом месту понавља дивље одлагање отпада? ДА  

Приступачност: добра, земљани пут  

 

 
 

 
 



Назив дивље депоније: К023   

Општина, месна заједница и насеље: Краљево, Мрсаћ, Мрсаћ  

Координате дивље депоније: 43°46'46.20"N      20°36'2.80"E 

Процењена количина отпада (t): 50  

Процењена површина сметлишта (m
2
): 600  

Колико је пута чишћен простор дивље депоније у току извештајне године?   
Да ли се на истом месту понавља дивље одлагање отпада? ДА  

Приступачност: добра, земљани пут  

 

 
 

 
 



Назив дивље депоније: К024   

Општина, месна заједница и насеље: Краљево, Врдила, Врдила  

Координате дивље депоније: 43°43'34.50"N      20°33'53.00"E 

Процењена количина отпада (t): 15  

Процењена површина сметлишта (m
2
): 150  

Колико је пута чишћен простор дивље депоније у току извештајне године?   
Да ли се на истом месту понавља дивље одлагање отпада? ДА  

Приступачност: неприступачно, иза воћњака  

 

 
 

 
 



Назив дивље депоније: К025   

Општина, месна заједница и насеље: Краљево, Врдила, Врдила  

Координате дивље депоније: 43°43'35.10"N      20°34'33.10"E  

Процењена количина отпада (t): 0  

Процењена површина сметлишта (m
2
): 0  

Колико је пута чишћен простор дивље депоније у току извештајне године? редовно  

Да ли се на истом месту понавља дивље одлагање отпада? ДА  

Приступачност: добра, земљани пут  

 

 
 

 
 



Назив дивље депоније: К026   

Општина, месна заједница и насеље: Краљево, Врдила, Врдила  

Координате дивље депоније: 43°43'5.10"N      20°34'35.80"E 

Процењена количина отпада (t): 2  

Процењена површина сметлишта (m
2
): 35  

Колико је пута чишћен простор дивље депоније у току извештајне године?  
Да ли се на истом месту понавља дивље одлагање отпада? ДА  

Приступачност: добра  

 

 
 

 
 



Назив дивље депоније: К027   

Општина, месна заједница и насеље: Краљево, Врдила, Врдила  

Координате дивље депоније: 43°42'19.80"N     20°33'8.50"E 

Процењена количина отпада (t): /  

Процењена површина сметлишта (m
2
): /  

Колико је пута чишћен простор дивље депоније у току извештајне године?  
Да ли се на истом месту понавља дивље одлагање отпада? ДА  

Приступачност: неприступачно, у потоку  

 

 
 

 
 



Назив дивље депоније: К028   

Општина, месна заједница и насеље: Краљево, Врдила, Врдила  

Координате дивље депоније: 43°42'46.40"N     20°34'56.60"E 

Процењена количина отпада (t): 30  

Процењена површина сметлишта (m
2
): 2500  

Колико је пута чишћен простор дивље депоније у току извештајне године?  
Да ли се на истом месту понавља дивље одлагање отпада? ДА  

Приступачност: добра, земљани пут  

 

 
 

 
 



Назив дивље депоније: К029   

Општина, месна заједница и насеље: Краљево, Прогорелица, Прогорелица  

Координате дивље депоније: 43°41'8.20"N    20°34'57.20"E 

Процењена количина отпада (t): 50  

Процењена површина сметлишта (m
2
): 750  

Колико је пута чишћен простор дивље депоније у току извештајне године?  
Да ли се на истом месту понавља дивље одлагање отпада? ДА  

Приступачност: добра, земљани пут  

 

 
 

 
 



Назив дивље депоније: К030   

Општина, месна заједница и насеље: Краљево, Богутовац, Богутовац  

Координате дивље депоније: 43°39'6.50"N   20°33'15.30"E 

Процењена количина отпада (t): 15  

Процењена површина сметлишта (m
2
): 50  

Колико је пута чишћен простор дивље депоније у току извештајне године?  
Да ли се на истом месту понавља дивље одлагање отпада? ДА  

Приступачност: отежана, земљани пут и трава 

 

 
 

 
 



Назив дивље депоније: К031   

Општина, месна заједница и насеље: Краљево, Богутовац, Богутовац  

Координате дивље депоније: 43°38'52.20"N   20°33'12.72"E 

Процењена количина отпада (t): /  

Процењена површина сметлишта (m
2
): /  

Колико је пута чишћен простор дивље депоније у току извештајне године? Делимично 

очишћена 

Да ли се на истом месту понавља дивље одлагање отпада? ДА  

Приступачност: отежана, у потоку поред железничког моста 

 

 
 

 



Назив дивље депоније: К032   

Општина, месна заједница и насеље: Краљево, Богутовац, Богутовац  

Координате дивље депоније: 43°39'22.60"N   20°32'19.90"E 

Процењена количина отпада (t): /  

Процењена површина сметлишта (m
2
): /  

Колико је пута чишћен простор дивље депоније у току извештајне године?  
Да ли се на истом месту понавља дивље одлагање отпада? ДА  

Приступачност: изразито неприступачна, немогуће чишћење 

 

 
 

 
 



Назив дивље депоније: К033   

Општина, месна заједница и насеље: Краљево, Ратина, Ратина  

Координате дивље депоније: 43°41'51.80"N   20°45'8.10"E 

Процењена количина отпада (t): /  

Процењена површина сметлишта (m
2
): /  

Колико је пута чишћен простор дивље депоније у току извештајне године? Очишћена, 

посатављен контејнер 1м3 

Да ли се на истом месту понавља дивље одлагање отпада? ДА  

Приступачност: добра, земљани пут  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Назив дивље депоније: К034   

Општина, месна заједница и насеље: Краљево, Ратина, Ратина   

Координате дивље депоније: 43°42'48.90"N   20°45'18.80"E 

Процењена количина отпада (t): 6  

Процењена површина сметлишта (m
2
): 50 

Колико је пута чишћен простор дивље депоније у току извештајне године?  
Да ли се на истом месту понавља дивље одлагање отпада? ДА  

Приступачност: добра, земљани пут  

 

 
 

 
 



Назив дивље депоније: К035   

Општина, месна заједница и насеље: Краљево, Чукојевац, Чукојевац  

Координате дивље депоније: 43°43'5.70"N   20°49'27.90"E 

Процењена количина отпада (t): 5  

Процењена површина сметлишта (m
2
): 150 

Колико је пута чишћен простор дивље депоније у току извештајне године?  
Да ли се на истом месту понавља дивље одлагање отпада? ДА  

Приступачност: добра, асфалтни  пут  

 

 
 

 
 



Назив дивље депоније: К036   

Општина, месна заједница и насеље: Краљево, Чукојевац, Чукојевац  

Координате дивље депоније: 43°42'55.90"N   20°49'52.60"E 

Процењена количина отпада (t): /  

Процењена површина сметлишта (m
2
): / 

Колико је пута чишћен простор дивље депоније у току извештајне године? Очишћена, 

посатављен контејнер  4m3 

Да ли се на истом месту понавља дивље одлагање отпада? ДА  

Приступачност: добра, асфалтни  пут  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Назив дивље депоније: К037   

Општина, месна заједница и насеље: Краљево, Гледић, Гледић  

Координате дивље депоније: 43°48'27.00"N   20°52'1.30"E 

Процењена количина отпада (t): 100  

Процењена површина сметлишта (m
2
): / 

Колико је пута чишћен простор дивље депоније у току извештајне године?  
Да ли се на истом месту понавља дивље одлагање отпада? ДА  

Приступачност: изузетно неприступачно, немогуће чишћење  

 

 
 

 
 



Назив дивље депоније: К038   

Општина, месна заједница и насеље: Краљево, Петропоље, Петропоље  

Координате дивље депоније: 43°49'10.30"N   20°48'25.40"E 

Процењена количина отпада (t): 30  

Процењена површина сметлишта (m
2
): 900 

Колико је пута чишћен простор дивље депоније у току извештајне године?  
Да ли се на истом месту понавља дивље одлагање отпада? ДА  

Приступачност: добра, асфалтни  пут  

 

 
 

 
 



Назив дивље депоније: К039   

Општина, месна заједница и насеље: Краљево, Витковац, Витковац  

Координате дивље депоније: 43°47'55.70"N   20°46'11.10"E 

Процењена количина отпада (t): 1  

Процењена површина сметлишта (m
2
): 15 

Колико је пута чишћен простор дивље депоније у току извештајне године?  
Да ли се на истом месту понавља дивље одлагање отпада? ДА  

Приступачност: добра, асфалтни  пут  

 

 
 

 
 



Назив дивље депоније: К040   

Општина, месна заједница и насеље: Краљево, Витковац, Витковац  

Координате дивље депоније: 43°47'53.70"N   20°46'11.00"E 

Процењена количина отпада (t): 1  

Процењена површина сметлишта (m
2
): 100 

Колико је пута чишћен простор дивље депоније у току извештајне године?  
Да ли се на истом месту понавља дивље одлагање отпада? ДА  

Приступачност: неприступачно, у јарку  

 

 
 

 
 



Назив дивље депоније: К041   

Општина, месна заједница и насеље: Краљево, Витковац, Витковац  

Координате дивље депоније: 43°47'54.85"N   20°45'50.99"E 

Процењена количина отпада (t): 3  

Процењена површина сметлишта (m
2
): 100 

Колико је пута чишћен простор дивље депоније у току извештајне године?  
Да ли се на истом месту понавља дивље одлагање отпада? ДА  

Приступачност: неприступачно, у јарку  

 

 
 

 
 



Назив дивље депоније: К042   

Општина, месна заједница и насеље: Краљево, Витковац, Витковац  

Координате дивље депоније: 43°47'53.80"N   20°45'56.10"E 

Процењена количина отпада (t): /  

Процењена површина сметлишта (m
2
): / 

Колико је пута чишћен простор дивље депоније у току извештајне године? очишћено 

Да ли се на истом месту понавља дивље одлагање отпада? ДА  

Приступачност: приступачно  

 

 
 

 
 



Назив дивље депоније: К043   

Општина, месна заједница и насеље: Краљево, Витковац, Витковац  

Координате дивље депоније: 43°47'59.17"N   20°45'59.99"E  

Процењена количина отпада (t): 0,3 

Процењена површина сметлишта (m
2
): 1/ 

Колико је пута чишћен простор дивље депоније у току извештајне године? очишћено 

Да ли се на истом месту понавља дивље одлагање отпада? ДА  

Приступачност: неприступачно, у јарку  

 

 
 

 
 



Назив дивље депоније: К044 

Општина, месна заједница и насеље: Краљево, Опланићи, Опланићи  

Координате дивље депоније: 43°45'25.50"N   20°42'15.10"E 

Процењена количина отпада (t): 10 

Процењена површина сметлишта (m
2
): 120 

Колико је пута чишћен простор дивље депоније у току извештајне године? 

Да ли се на истом месту понавља дивље одлагање отпада? ДА 

Приступачност: лоша, у јарку 

 

 
 

 



Назив дивље депоније: К045 

Општина, месна заједница и насеље: Краљево, Сирча, Сирча  

Координате дивље депоније: 43°45'3.60"N   20°42'20.10"E 

Процењена количина отпада (t): 0,5 

Процењена површина сметлишта (m
2
): 2 

Колико је пута чишћен простор дивље депоније у току извештајне године? Редовно, 

контејнер 

Да ли се на истом месту понавља дивље одлагање отпада? ДА 

Приступачност: одлична  

 

 
 



Назив дивље депоније: К046 

Општина, месна заједница и насеље: Краљево, Сирча, Сирча  

Координате дивље депоније: 43°44'14.80"N   20°43'10.70"E 

Процењена количина отпада (t): 50 

Процењена површина сметлишта (m
2
): 600 

Колико је пута чишћен простор дивље депоније у току извештајне године? 

Да ли се на истом месту понавља дивље одлагање отпада? ДА 

Приступачност: добра, земљани пут испод висећег моста са леве и десне стране  

 

 
 

 



Назив дивље депоније: К047 

Општина, месна заједница и насеље: Краљево, Сирча, Сирча  

Координате дивље депоније: 43°44'25.50"N    20°43'13.30"E 

Процењена количина отпада (t): 5 

Процењена површина сметлишта (m
2
): 50 

Колико је пута чишћен простор дивље депоније у току извештајне године? 

Да ли се на истом месту понавља дивље одлагање отпада? ДА 

Приступачност: одлична 

 

 
 

 



Назив дивље депоније: К048 

Општина, месна заједница и насеље: Краљево, Сирча, Сирча  

Координате дивље депоније: 43°44'43"N    20°43'20.60"E 

Процењена количина отпада (t): 20 

Процењена површина сметлишта (m
2
): 280 

Колико је пута чишћен простор дивље депоније у току извештајне године? 

Да ли се на истом месту понавља дивље одлагање отпада? ДА 

Приступачност: добра 

 

 
 

 



Назив дивље депоније: К049  

Општина, месна заједница и насеље: Краљево, Сирча, Сирча  

Координате дивље депоније: 43°43'52"N    20°44'41.70"E  

Процењена количина отпада (t): 15  

Процењена површина сметлишта (m
2
): 125  

Колико је пута чишћен простор дивље депоније у току извештајне године? Редовно, 

контејнер 

Да ли се на истом месту понавља дивље одлагање отпада? ДА  

Приступачност: добра   

 

 
 

 



Назив дивље депоније: К050   

Општина, месна заједница и насеље: Краљево, Печеног, Печеног  

Координате дивље депоније: 43°46'15"N     20°46'57.50"E 

Процењена количина отпада (t): 1  

Процењена површина сметлишта (m
2
): 35 

Колико је пута чишћен простор дивље депоније у току извештајне године?  
Да ли се на истом месту понавља дивље одлагање отпада? ДА  

Приступачност: лоша, у јарку  

 

 
 

 



Назив дивље депоније: К051   

Општина, месна заједница и насеље: Краљево, Печеног, Печеног  

Координате дивље депоније: 43°45'53.10"N     20°46'47.50"E 

Процењена количина отпада (t): 10  

Процењена површина сметлишта (m
2
): 70 

Колико је пута чишћен простор дивље депоније у току извештајне године?  
Да ли се на истом месту понавља дивље одлагање отпада? ДА  

Приступачност: лоша, у јарку  

 

 
 

 



Назив дивље депоније: К052   

Општина, месна заједница и насеље: Краљево, Шумарице, Шумарице  

Координате дивље депоније: 43°43'16.40"N     20°46'22"E 

Процењена количина отпада (t): 12  

Процењена површина сметлишта (m
2
): 140 

Колико је пута чишћен простор дивље депоније у току извештајне године?  
Да ли се на истом месту понавља дивље одлагање отпада? ДА  

Приступачност: одлична  

 

 
 

 



Назив дивље депоније: К053 

Општина, месна заједница и насеље: Краљево, Полумир, Полумир  

Координате дивље депоније: 43°30'47.90"N     20°36'50.40"E 

Процењена количина отпада (t): 6  

Процењена површина сметлишта (m
2
): 80  

Колико је пута чишћен простор дивље депоније у току извештајне године?   
Да ли се на истом месту понавља дивље одлагање отпада? ДА  

Приступачност: одлична  

 

 
 

 



Назив дивље депоније: К054  

Општина, месна заједница и насеље: Краљево, Мланча, Мланча  

Координате дивље депоније: 43°30'24.50"N     20°25'43.90"E 

Процењена количина отпада (t): 8  

Процењена површина сметлишта (m
2
): 95 

Колико је пута чишћен простор дивље депоније у току извештајне године?   
Да ли се на истом месту понавља дивље одлагање отпада? ДА  

Приступачност: ограничена, изнад земљаног пута  

 

 
 

 



Назив дивље депоније: К055 

Општина, месна заједница и насеље: Краљево, Ушће, Камењани  

Координате дивље депоније: 43°27'33.30"N      20°34'11.10"E  

Процењена количина отпада (t): 2,5  

Процењена површина сметлишта (m
2
): 60  

Колико је пута чишћен простор дивље депоније у току извештајне године?   
Да ли се на истом месту понавља дивље одлагање отпада? ДА  

Приступачност: неприступачно, у јарку  

 

 
 

 

 



Назив дивље депоније: К056 

Општина, месна заједница и насеље: Краљево, Тавник, Тавник  

Координате дивље депоније: 43°50'47.66"N      20°34'40.99"E  

Процењена количина отпада (t): 300  

Процењена површина сметлишта (m
2
): 1000  

Колико је пута чишћен простор дивље депоније у току извештајне године?   
Да ли се на истом месту понавља дивље одлагање отпада? ДА  

Приступачност: приступачно, земљани пут, у близини војних објеката  

 

 
 

 



Назив дивље депоније: К057 

Општина, месна заједница и насеље: Краљево, Берановац, Краљево 

Координате дивље депоније: 43°42'11.3”N      20°42'11.7”E 

Процењена количина отпада (t): 6 

Процењена површина сметлишта (m
2
): 2500 

Колико је пута чишћен простор дивље депоније у току извештајне године? 1  

Да ли се на истом месту понавља дивље одлагање отпада? ДА  

Приступачност: приступачно  

 

 
 

 



Назив дивље депоније: К058 

Општина, месна заједница и насеље: Краљево, Рибница, Рибница, 

Координате дивље депоније: 43°40'27.1”N      20°41'29.3”E 

Процењена количина отпада (t): 10 

Процењена површина сметлишта (m
2
): 600 

Колико је пута чишћен простор дивље депоније у току извештајне године?   
Да ли се на истом месту понавља дивље одлагање отпада? ДА  

Приступачност: неприступачно 

 

 
 

 



Назив дивље депоније: К059 

Општина, месна заједница и насеље: Краљево, Рибница, Рибница, 

Координате дивље депоније: 43°40'17.7”N      20°41'29.8”E 

Процењена количина отпада (t): / 

Процењена површина сметлишта (m
2
): / 

Колико је пута чишћен простор дивље депоније у току извештајне године?   
Да ли се на истом месту понавља дивље одлагање отпада? ДА  

Приступачност: приступачно 

 

 



Назив дивље депоније: К060 

Општина, месна заједница и насеље: Краљево, Рибница, Краљево 

Координате дивље депоније: 43°42'12.7”N      20°41'28.8”E 

Процењена количина отпада (t): 0,3 

Процењена површина сметлишта (m
2
): 60 

Колико је пута чишћен простор дивље депоније у току извештајне године? 1  

Да ли се на истом месту понавља дивље одлагање отпада? ДА  

Приступачност: приступачно 

 

 
 

 



Назив дивље депоније: К061 

Општина, месна заједница и насеље: Краљево, Рибница, Рибница 

Координате дивље депоније: 43°40'46.6”N      20°41'27.8”E 

Процењена количина отпада (t): / 

Процењена површина сметлишта (m
2
): / 

Колико је пута чишћен простор дивље депоније у току извештајне године?   
Да ли се на истом месту понавља дивље одлагање отпада? ДА  

Приступачност: приступачно 

 

 
 

 



Назив дивље депоније: К062 

Општина, месна заједница и насеље: Краљево, Рибница, Рибница 

Координате дивље депоније: 43°40'17.1”N      20°40'38.4”E 

Процењена количина отпада (t): / 

Процењена површина сметлишта (m
2
): / 

Колико је пута чишћен простор дивље депоније у току извештајне године?   
Да ли се на истом месту понавља дивље одлагање отпада? ДА  

Приступачност: лоша, земљани пут  

 

 
 

 



Назив дивље депоније: К063 

Општина, месна заједница и насеље: Краљево, Драгосињци, Драгосињци 

Координате дивље депоније: 43°39'16”N      20°41'49.5”E 

Процењена количина отпада (t): 5 

Процењена површина сметлишта (m
2
): 120 

Колико је пута чишћен простор дивље депоније у току извештајне године?   
Да ли се на истом месту понавља дивље одлагање отпада? ДА  

Приступачност: приступачно 

 

 
 

 



Назив дивље депоније: К064 

Општина, месна заједница и насеље: Краљево, Каменица, Брезна 

Координате дивље депоније: 43°34'23”N      20°41'18.6”E 

Процењена количина отпада (t): / 

Процењена површина сметлишта (m
2
): / 

Колико је пута чишћен простор дивље депоније у току извештајне године? 1 

Да ли се на истом месту понавља дивље одлагање отпада? ДА  

Приступачност: лоша, земљани пут  

 

 
 

 



Назив дивље депоније: К065 

Општина, месна заједница и насеље: Краљево, Жича, Жича 

Координате дивље депоније: 43°43'02.2”N      20°39'08.80”E 

Процењена количина отпада (t): 1 

Процењена површина сметлишта (m
2
): 200 

Колико је пута чишћен простор дивље депоније у току извештајне године?   
Да ли се на истом месту понавља дивље одлагање отпада? ДА  

Приступачност: приступачно, земљани пут  

 

 



Назив дивље депоније: К066 

Општина, месна заједница и насеље: Краљево, Жича, Жича 

Координате дивље депоније: 43°42'57.2”N      20°39'09.1”E 

Процењена количина отпада (t): 0,1 

Процењена површина сметлишта (m
2
): 4 

Колико је пута чишћен простор дивље депоније у току извештајне године?   
Да ли се на истом месту понавља дивље одлагање отпада? ДА  

Приступачност: приступачно, земљани пут  

 

 



Назив дивље депоније: К067 

Општина, месна заједница и насеље: Краљево, Жича, Жича 

Координате дивље депоније: 43°43'02.4”N      20°39'37.2”E 

Процењена количина отпада (t): 150 

Процењена површина сметлишта (m
2
): 20000 

Колико је пута чишћен простор дивље депоније у току извештајне године?   
Да ли се на истом месту понавља дивље одлагање отпада? ДА  

Приступачност: приступачно, земљани пут, у близини војних објеката  

 

 
 

 



Назив дивље депоније: К068 

Општина, месна заједница и насеље: Краљево, Жича, Жича 

Координате дивље депоније: 43°42'39.2”N      20°38'22.6”E 

Процењена количина отпада (t): 5 

Процењена површина сметлишта (m
2
): 900 

Колико је пута чишћен простор дивље депоније у току извештајне године?   
Да ли се на истом месту понавља дивље одлагање отпада? ДА  

Приступачност: лоша, земљани пут 

 

 
 

 



Назив дивље депоније: К069 

Општина, месна заједница и насеље: Краљево, Жича, Жича 

Координате дивље депоније: 43°42'26.16”N      20°38'14.4”E 

Процењена количина отпада (t): 1 

Процењена површина сметлишта (m
2
): 400 

Колико је пута чишћен простор дивље депоније у току извештајне године?   
Да ли се на истом месту понавља дивље одлагање отпада? ДА  

Приступачност: лоша,  земљани пут 

 

 
 

 



Назив дивље депоније: К070 

Општина, месна заједница и насеље: Краљево, Жича, Жича 

Координате дивље депоније: 43°42'24.8”N      20°38'18.7”E 

Процењена количина отпада (t): 5 

Процењена површина сметлишта (m
2
): 600 

Колико је пута чишћен простор дивље депоније у току извештајне године?   
Да ли се на истом месту понавља дивље одлагање отпада? ДА  

Приступачност: лоша,  земљани пут 

 

 
 

 



Назив дивље депоније: К071 

Општина, месна заједница и насеље: Краљево, Жича, Жича 

Координате дивље депоније: 43°42'17.7”N      20°38'31.4”E 

Процењена количина отпада (t): 5 

Процењена површина сметлишта (m
2
): 150 

Колико је пута чишћен простор дивље депоније у току извештајне године?   
Да ли се на истом месту понавља дивље одлагање отпада? ДА  

Приступачност: лоша,  земљани пут 

 

 
 

 



Назив дивље депоније: К072 

Општина, месна заједница и насеље: Краљево, Жича, Жича 

Координате дивље депоније: 43°41'12.4”N      20°38'15.2”E 

Процењена количина отпада (t): 0,5 

Процењена површина сметлишта (m
2
): 4 

Колико је пута чишћен простор дивље депоније у току извештајне године?   
Да ли се на истом месту понавља дивље одлагање отпада? ДА  

Приступачност: приступачно 

 

 
 

 



Назив дивље депоније: К073 

Општина, месна заједница и насеље: Краљево, Жича, Жича 

Координате дивље депоније: 43°41'03.7”N      20°38'11.4”E 

Процењена количина отпада (t): 20 

Процењена површина сметлишта (m
2
): 600 

Колико је пута чишћен простор дивље депоније у току извештајне године?   
Да ли се на истом месту понавља дивље одлагање отпада? ДА  

Приступачност: лоша, земљани пут, у јарку 

 

 
 

 



Назив дивље депоније: К074 

Општина, месна заједница и насеље: Краљево, Драгосињци, Драгосињци      

Координате дивље депоније: 43°39'40.6"N      20°45'05.5"E 

Процењена количина отпада (t): 10 

Процењена површина сметлишта (m
2
): 600 

Колико је пута чишћен простор дивље депоније у току извештајне године?   
Да ли се на истом месту понавља дивље одлагање отпада? ДА  

Приступачност: добра, земљани пут 

 

 
 

 



Назив дивље депоније: К075 

Општина, месна заједница и насеље: Краљево, Драгосињци, Драгосињци  

Координате дивље депоније: 43°40'29.7"N      20°44'52.1"E 

Процењена количина отпада (t): 3 

Процењена површина сметлишта (m
2
): 350 

Колико је пута чишћен простор дивље депоније у току извештајне године? 1 

Да ли се на истом месту понавља дивље одлагање отпада? ДА  

Приступачност: одлична 

 

 
 

 



Назив дивље депоније: К076 

Општина, месна заједница и насеље: Краљево, Драгосињци, Драгосињци 

Координате дивље депоније: 43°39'10"N      20°44'05.5"E 

Процењена количина отпада (t): 15 

Процењена површина сметлишта (m
2
): 580 

Колико је пута чишћен простор дивље депоније у току извештајне године?   
Да ли се на истом месту понавља дивље одлагање отпада? ДА  

Приступачност: неприступачно, у јарку 

 

 
 

 



Назив дивље депоније: К077 

Општина, месна заједница и насеље: Краљево, Цветке, Цветке      

Координате дивље депоније: 43°48'58.5"N      20°39'09.9"E 

Процењена количина отпада (t): 20 

Процењена површина сметлишта (m
2
): 600 

Колико је пута чишћен простор дивље депоније у току извештајне године?   
Да ли се на истом месту понавља дивље одлагање отпада? ДА  

Приступачност: добра, земљани пут 

 

 
 

 



Назив дивље депоније: К078 

Општина, месна заједница и насеље: Краљево, Толишница, Толишница      

Координате дивље депоније: 43°39'25.9"N      20°26'15.9"E 

Процењена количина отпада (t): 10 

Процењена површина сметлишта (m
2
): 300 

Колико је пута чишћен простор дивље депоније у току извештајне године?   
Да ли се на истом месту понавља дивље одлагање отпада? ДА  

Приступачност: добра, земљани пут 

 

 
 

 



Назив дивље депоније: К079 

Општина, месна заједница и насеље: Краљево, Лопатница, Лопатница      

Координате дивље депоније: 43°41'04.3"N      20°30'07.1"E 

Процењена количина отпада (t): 10 

Процењена површина сметлишта (m
2
): 350 

Колико је пута чишћен простор дивље депоније у току извештајне године?   
Да ли се на истом месту понавља дивље одлагање отпада? ДА  

Приступачност: неприступачно 

 

 
 

 



Назив дивље депоније: К080 

Општина, месна заједница и насеље: Краљево, Прогорелица, Прогорелица     

Координате дивље депоније: 43°39'44.1"N      20°34'56.4"E  

Процењена количина отпада (t): 40 

Процењена површина сметлишта (m
2
): 500 

Колико је пута чишћен простор дивље депоније у току извештајне године?   
Да ли се на истом месту понавља дивље одлагање отпада? ДА  

Приступачност: неприступачно, у јарку 

 

 
 

 



Назив дивље депоније: К081 

Општина, месна заједница и насеље: Краљево, Чибуковац, Краљево      

Координате дивље депоније: 43°43'14.4"N      20°38'27.7"E 

Процењена количина отпада (t): 5 

Процењена површина сметлишта (m
2
): 100 

Колико је пута чишћен простор дивље депоније у току извештајне године?   
Да ли се на истом месту понавља дивље одлагање отпада? ДА  

Приступачност: приступачно 

 

 
 

 



Назив дивље депоније: К082 

Општина, месна заједница и насеље: Краљево, Јарчујак, Јарчујак      

Координате дивље депоније: 43°44'06.6"N      20°38'21.1"E 

Процењена количина отпада (t): 20 

Процењена површина сметлишта (m
2
): 550 

Колико је пута чишћен простор дивље депоније у току извештајне године?   
Да ли се на истом месту понавља дивље одлагање отпада? ДА  

Приступачност: добра, земљани пут 

 

 
 

 



Назив дивље депоније: К083 

Општина, месна заједница и насеље: Краљево, Јарчујак, Јарчујак      

Координате дивље депоније: 43°44'06.3"N      20°38'25.4"E 

Процењена количина отпада (t): 3 

Процењена површина сметлишта (m
2
): 70 

Колико је пута чишћен простор дивље депоније у току извештајне године?   
Да ли се на истом месту понавља дивље одлагање отпада? ДА  

Приступачност: добра, земљани пут 

 

 
 

 



Назив дивље депоније: К084 

Општина, месна заједница и насеље: Краљево, Ковачи, Краљево      

Координате дивље депоније: 43°43'22.6"N      20°40'37.7"E 

Процењена количина отпада (t): 30 

Процењена површина сметлишта (m
2
): 500 

Колико је пута чишћен простор дивље депоније у току извештајне године?   
Да ли се на истом месту понавља дивље одлагање отпада? ДА  

Приступачност: добра, земљани пут 

 

 
 

 
 



Назив дивље депоније: К085 

Општина, месна заједница и насеље: Краљево, Ковачи, Краљево           

Координате дивље депоније: 43°43'21.7"N      20°40'38.7"E 

Процењена количина отпада (t): 5 

Процењена површина сметлишта (m
2
): 60 

Колико је пута чишћен простор дивље депоније у току извештајне године?   
Да ли се на истом месту понавља дивље одлагање отпада? ДА  

Приступачност: добра, земљани пут 

 

 
 

 



Назив дивље депоније: К086 

Општина, месна заједница и насеље: Краљево, Ковачи, Ковачи      

Координате дивље депоније: 43°42'02.8"N      20°40'20"E 

Процењена количина отпада (t): 10 

Процењена површина сметлишта (m
2
): 130 

Колико је пута чишћен простор дивље депоније у току извештајне године?   
Да ли се на истом месту понавља дивље одлагање отпада? ДА  

Приступачност: лоша, у потоку 

 

 
 

 
 


