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КРАЉЕВО 
Дана: 31.03.2021.године 
 
 На основу чл. 60. и чл. 64. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, 
број 36/09, 88/10 и 14/16), члана 23. став. 2. Закона о државној управи („Службени 
гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18), члана 25. Одлуке о градској управи 
града Краљева („Службени лист града Краљева”, бр. 32/16, 22/17 и 5/19),   члана 136. 
став 1. Закона о општем управном поступку (“Сл.гласник РС”, број 18/16 и 95/18 - 
аутентично тумачење), а решавајући по захтеву оператера „BAKAR PLUS“                      
D.О.О. Занатска 4, Краљево за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада, 
број VIII 501-194/20 од 09.11.2020.године, Градска управа града Краљева, Одељење за 
инспекцијске послове - Одсек за заштиту животне средине, доноси  
 

РЕШЕЊЕ 
О ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ  НЕОПАСНОГ ОТПАДА  

 
I - Издаје се дозвола за складиштење неопасног отпада, регистарског броја 035 
оператеру постројења Предузеће „BAKAR PLUS“ D.О.О., Занатска 4, Краљево,  матични 
број 17285815, власника постројења Милована Миловановића,  на локацији у Сијаћем 
пољу, на к.п. 5787/1 КО Краљево,  у власништву Предузећа „BAKAR PLUS“ D.О.О. 
Краљево,(према листу непокретности бр. 7356 КО Краљево) и утврђује се следеће: 

 
А. ОПШТИ ПОДАЦИ 
 

1) Општи подаци о дозволи 
 
      Оператеру „BAKAR PLUS“ D.О.О., Краљево издаје се дозвола за обављање 
делатности: складиштење неопасног отпада,  и то: бакар, бронза, месинг, алуминијум, 
олово, цинк, гвожђе и челик, калај, мешани метали, каблови другачији од оних 
наведених, отпад од гвожђа и челика, отпад од обојених метала, папир и картон, метали 
који садрже гвожђе, обојени метали, пластика и гума, одбачена електрична и 
електронска опрема другачија од оне наведене, пластика и метали, операције R13, а у 
складу са Законом о управљању отпадом („Службени гласник РС“, број 36/09, 88/10 и 
14/16) и Правилником о садржини и изгледу дозволе за управљање отпадом („Службени 
гласник РС“, број 93/19). 
      Отпад је разврстан у складу са Правилником о категоријама, испитивању и 
класификацији отпада („Службени гласник РС“, бр. 56/10), и то као: 



 
1.1. Неопасан отпад 
 

17 04 01 – бакар, бронза, месинг (R13) 
17 04 02 – алуминијум, (R13)   
17 04 03 – олово,  (R13)   
17 04 04 – цинк, (R13)  
17 04 05 – гвожђе и челик, (R13)  
17 04 06 – калај, (R13) 
17 04 07 – мешани метали, (R13) 
17 04 11 – каблови другачији од оних наведених у 17  04 10, (R13) 
19 10 01 – отпад од гвожђа и челика, (R13) 
19 10 02 – отпад од обојених метала, (R13) 
19 12 01- папир и картон, (R13) 
19 12 02 –метали који садрже гвожђе, (R13) 
19 12 03 – обојени метали, (R13) 
19 12 04 – пластика и гума, (R13) 
20 01 01 – папир и картон, (R13) 
20 01 36 – одбачена електрична и електронска опрема другачија од оне наведене 
у 20 01 21, 20 01 23 и 20 01 35, (R13) 
20 01 39 – пластика, (R13) 
20 01 40 – метали(R13). 
 

 
2) Подаци о капацитету постројења, односно о количинама отпада за: 

 
2.1. Складиштење отпада: 

 
2.1.1. Пројектовани капацитет складишта на месечном нивоу је око 250 t неопасног 
отпада и износи за све врсте отпада: 
 
           17 04 01 – бакар, бронза, месинг (око 40 t) 

17 04 02 – алуминијум, (око 12 t)   
17 04 03 – олово,  (око 4 t)   
17 04 04 – цинк, ( око 4 t)  
17 04 05 – гвожђе и челик, (око 45 t)  
17 04 06 – калај, ( око 1t) 
17 04 07 – мешани метали, (око 16 t) 
17 04 11 – каблови другачији од оних наведених у 17  04 10, ( око 10t) 
19 10 01 – отпад од гвожђа и челика, ( око 20 t) 
19 10 02 – отпад од обојених метала, ( око 17 t) 
19 12 01-  папир и картон, ( око 10 t) 
19 12 02 –метали који садрже гвожђе, (око 25 t) 
19 12 03 – обојени метали, ( око 15 t) 
19 12 04 – пластика и гума, ( око 20 t) 
20 01 01 – папир и картон, ( око 5 t ) 



20 01 36 – одбачена електрична и електронска опрема другачија од оне наведене 
у 20 01 21, 20 01 23 и 20 01 35, ( око 2 t) 
20 01 39 – пластика, (око  2 t) 
20 01 40 – метали(око 2 t). 

 
2.1.2. Укупна планирана годишња количина отпада за складиштење је 3000 тона, а по 
врстама отпада: 
 

17 04 01 – бакар, бронза, месинг (око 330 t) 
17 04 02 – алуминијум, (око 100 t)   
17 04 03 – олово,  (око 30 t)   
17 04 04 – цинк, ( око 10 t)  
17 04 05 – гвожђе и челик, (око 1500 t)  
17 04 06 – калај, ( око 10 t) 
17 04 07 – мешани метали, (око 160 t) 
17 04 11 – каблови другачији од оних наведених у 17  04 10, ( око 30 t) 
19 10 01 – отпад од гвожђа и челика, ( око 250 t) 
19 10 02 – отпад од обојених метала, ( око 20 t) 
19 12 01- папир и картон, ( око 20 t) 
19 12 02 –метали који садрже гвожђе, (око 200 t) 
19 12 03 – обојени метали, ( око 100 t) 
19 12 04 – пластика и гума, ( око 10 t) 
20 01 01 – папир и картон, ( око 10t ) 
20 01 36 – одбачена електрична и електронска опрема другачија од оне наведене 
у 20 01 21, 20 01 23 и 20 01 35, ( око 10t) 
20 01 39 – пластика, (око 10t) 
20 01 40 – метали(око 10 t). 
 

 
3) Општи подаци о локацији на којој се налазе постројење за управљање 

отпадом 
 
3.1. Краћи опис локације постројења  
       Локација постројења за складиштење отпада налази се к.п. 5787/1 КО Краљево  . 
Предметна парцела налази се у власништву „BAKAR PLUS“ D.О.О., Краљево, ког 
заступа Милован Миловановић, на адреси Занатска 4, на локацији у Сијаћем пољу. На 
удаљености од 1,3 км од административног центра града Краљева. Комплетно је 
инфраструктурно опремљена. Укупна површина предметне парцеле износи 1962 m2  а 
помоћне зграде-магацина у којој се врши складиштење 370 m2. Приступ локацији је 
обезбеђен са локалног пута . 

 
3.2. Удаљеност постројења од објеката у околини на које може утицати рад постројења 
за управљање отпадом 
        У непосредном окружењу постројења за управљање отпадом налази се плац у 
власништво ГП „Градина“, пословни простори  фирме „SE-MI“ d.o.o. и ЈП „Западна 
Морава“,  стамбени објекти, пољопривредно земљиште и река Ибар на удаљености од 



око 650м. На предметној локацији и у њеној  ближој околини не налазе се заштићена 
природна добра. 
 

4) Технички и технолошки услови за рад постројења 
 

4.1. Подаци о постројењу  за складиштење отпада и то о: 
 
4.1.1. Запремини корисног простора складишта која ће служити за складиштење 
неопасног отпада је око 200 m3. 

 
4.1.2. Врста подлоге на којој ће се вршити складиштење отпада: 
          Подлога предметног складишта је изведена од армираног  бетона дебљине 15 см. 
 
4.1.3. Складишту са димензијама појединих делова складишта, сепаратора, канала за 
одвођење течности, уз опис зидова, крова, прикључка на водовод, канализацију, 
електричну енергију: 
           Неопасни отпад се складишти у монтажној помоћној згради-магацину димензија 
37 m х 10 m(370 m2). Објекат  је металне конструкције са дрвеном кровном конструкцијом 
(биндер кров), покривеним салонитом и на ком је предвиђена замена кровног покривача 
панелима. Отворени део који служи за манипулацију возила износи 42m х10 m (420 m2) и 
представља површину која је насута шљунком и у плану је њено асфалтирање као  и 
постављање надстрешнице. 
          Локација се налази у зони предвиђеној за пословање са становањем. Опремљена 
је свим потребним инфраструктурним објектима и обезбеђено  је стабилно снабдевање 
електричном енергијом са постојеће електроенергетске мреже. На локацији постоји 
градска водоводна мрежа. Фекалнe отпадне воде упуштаће се у градску канализациону 
мрежу .  
 
4.1.4. Техничкој опремљености складишта (опреми и посудама које ће се користити за 
складиштење): 
            Оператер поред мањих теретних возила и виљушкара на електрични погон, 
поседује вагу за мерење отпада, ручне машине и уређаје за сечење и уситњавање већих 
комада металног отпада, као и опрему помоћу које се неопасни отпад припрема за даљи 
транспорт. За редукцију запремине отпада користе се: ручне маказе, фиберке, ручне 
тестере за метал.  
           За складиштење неопасног отпада  постављене су џамбо вреће и пластични 
контејнери.             
 
4.1.5. Опис поступка пријема, разврставања, паковања, складиштења и припреме отпада 
на третман односно за транспорт: 
           Неопасан отпад се допрема на локацију мањим теретним возилом оператера са 
дозволом или возилом физичког или правног лица. Затим се врши визуелни преглед 
отпада, истовар виљушкаром на електрични погон и мерење на електронској ваги. 
Неопасни отпад се ручно разврстава на радном столу, а потом складишти у делу 
складишта обележеном за ту врсту отпада. Уколико је отпад допремљен у ринфузу, 
врши се редукција запремине сечењем, уситњавањем већих комада металног отпада  и 



савијањем  и на крају паковање и балирање. Након тога отпад се складишти на месту 
обележеном за то и на начин предвиђен за ту врсту отпада. Неопасни отпад се даље 
предаје оператерима са одговарајућом  дозволом за поновно искоришћење и даљи 
третман. 
 
Б. УСЛОВИ ЗА РАД ПОСТРОЈЕЊА 
 

1) Важење дозволе и рок за подношење захтева за обнављање и/или измену 
услова у дозволи; 

 
1.1. Важење дозволе за обављање делатности складиштења неопасног отпада 

је од  31.03. 2021. до 31.03.2031. године. 
1.2. Рок за подношење захтева за обнављање дозволе је 31.11.2030. године. 

 
2) Процедуре за контролу рада постројења и мониторинг животне средине 

 
2.1. Рад и управљање : 
      Управљање постројењем врши се у складу са Радним планом постројења за 
управљање отпадом, који је оператер доставио уз захтев за издавање дозволе, са 
усвојеним процедурама које су саставни део Радног плана постројења и са условима 
прописаним овом дозволом. 
      Успостављен је стални надзор над постројењем за управљање отпадом. Врши се 
редовна дневна контрола складиштеног отпада. Примењују се мере заштите од пожара. 
Сав отпад се складишти у простору који је прописно обележен индексним бројем. 
 
2.2. Радно време постројења:  
       Радно време постројења за складиштење неопасног отпада је радним данима од 08 
до 16h а суботом од 08 до 15 h, док је недеља нерадна. Предузеће „BAKAR PLUS“ 
D.О.О. планира да ради око 300 дана у току године.  
 
2.3. Квалификовано лице одговорно за стручни рад у постројењу за управљање 
неопасним отпадом  је власник постројења Милован Миловановић са завршеном 
средњом стручном спремом - столар, који испуњава услове предвиђене законом. Укупан 
број запослених је 11 радника са средњом стручном спремом. 
 

3) Локација постројења и инфраструктура 
 

3.1. Услови на локацији: 
       Локација се налази у оквиру зоне која је намењена за пословање са становањем. 
Комплетно је инфраструктурно опремљена. Обезбеђен је несметан приступ теретних и 
путничких возила постојећим јавним и интерним саобрсаћајницама. Обезбеђено је 
стабилно снабдевање електричном енергијом, као и снабдевање водом са постојеће 
водоводне и хидрантске мреже за санитарне потребе и потребе противпожарне заштите.  
           Планира се инсталирање сепаратора масти и уља у оквиру планираног бетонског 
платоа за прихват и пречишћавање отпадних вода, које ће повремено настајати при 
прању и одржавању платоа а онда се тако пречишћене испуштати у путни канал. 



 
3.2. Табла са подацима о оператеру и постројењу:  
        На улазу у постројење оператер је дужан да постави таблу са јасно видљивим 
подацима о називу и врсти постројења за управљање отпадом, врстама отпада за 
складиштење, радном времену постројења, као и контакт-телефон власника односно 
лица задуженог за управљање овим постројењем. 
 
3.3. Начин обезбеђења локације: 
       Локација је обезбеђена оградом и има улазно-излазну капију, где ће се вршити 
контрола улаза и излаза возила којима се врши допремање отпада, као његово 
отпремање. Након радног времена сва врата и капија на локацији се закључавају. 
      Обавезује се оператер „BAKAR PLUS“ D.О.О. Краљево, да обезбеди стални надзор 
над постројењем за складиштење отпада. 
      Обавезује се оператер „BAKAR PLUS“ D.О.О. Краљево, да одржава саобраћајну 
инфраструктуру, како на прилазу постројењу за управљање  неопасним отпадом, тако и 
саобраћајнице на самој локацији постројења. 
     Обавезује се оператер „BAKAR PLUS“ D.О.О. Краљево, да лицима и транспортним 
возилима којима је дозвољен улаз на локацију постројења обезбеди несметан приступ.  
 
3.4. Начин, простор/место чувања, рок чувања документације о количинама, врстама 
примљеног, ускладиштеног, третираног или одложеног отпада, документа о кретању 
отпада и остале документације: 
         Обавезује се оператер „BAKAR PLUS“ D.О.О. Краљево да обезбеди одговарајући 
простор у коме ће се чувати документација о постројењу и документација о вођењу 
евиденције о управљању отпадом. Простор мора бити јасно обележен, а документација 
и евиденција о управљању отпадом мора се сортирати, обележити и држати 
приступачном запосленима.   
 Обавезује се оператер „BAKAR PLUS“ D.О.О. Краљево да омогући стални увид у 
документацију о локацији, постројењу и евиденцији коју води, надлежном инспекцијском 
органу. Као и да чува евиденцију о врстама отпада који је прихваћен и складишти се у 
постројењу.  

  Комплетирани Документ о кретању отпада оператер је дужан да чува најмање 2 
године. 

 
3.5. Заштита од пожара (опис инсталиране опреме за заштиту од пожара): 
       Локација је опремљена ручним противпожарним апаратима за гашење прахом под 
сталним притиском класе „А“, „Б“ и „C“  и електричне уређаје  до 1000V. 
 

4) Управљање отпадом 
 

4.1. Узорковање и карактеризација отпада: 
 
        Узорковање и карактеризацијy примљеног отпада вршиће овлашћена лабораторија, 
у складу са Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Сл. 
гласник РС“, бр. 56/10 и 93/19).  
 



4.2. Складиштење отпада 
 
4.2.1. Услови за складиштење неопасног отпада (примљеног отпада или отпада насталог 
након третмана у постројењу), у складу са законом: 
 
 При раду напред наведеног постројења за управљање отпадом настаје неопасан 
отпад који је према Правилнику о категоријама, испитивању и класификацији отпада      
(„ Сл. Гласник РС“ бр. 56/10) и Каталогу отпада, сврстан у : 

- Отпад из групе 19 – Отпад из постројења за обраду отпада, погона за третман 
отпадних вода ван места настајања и припрему воде за људску потрошњу и 
коришћење у индустрији, који има индексни број: 19 12 12 –други 
отпади(укључујући мешавине материјала) од механичког третмана отпада, 
другачије од оних наведених у 19 12 11. 

- Отпад из групе 20 – Комунални отпад (кућни отпад и слични комерцијални и 
индустријски отпади), укључујући одвојено скупљене фракције, који има 
индексни број: 20 03 01 – мешани комунални отпад. 
Отпад који настаје на предметном постројењу ће се одлагати и ти остаци из 
постројења ће се предавати лицима која имају одговарајуће дозволе за 
управљање отпадом, уз вођење прописане евиденције и документације. 

 

      Обавезује се оператер „BAKAR PLUS“ D.О.О. Краљево да на локацији у Сијаћем пољу 
врши складиштење предметног неопасног отпада (наведеног у тачки 1.1.) на начин којим 
се обезбеђује заштита животне средине и здравље људи. 
     Обавезује се оператер „BAKAR PLUS“ D.О.О. Краљево да на предметној локацији 
складишти предметни неопасан отпад искључиво на простору намењеном за 
складиштење отпада, а уз поштовање важеће законске регулативе.    
      Обавезује се оператер „BAKAR PLUS“ D.О.О. Краљево да о свим активностима у 
вези складиштења неопасног отпада води евиденцију, у складу са законом којим се 
уређује управљање отпадом и посебним прописима. 
     Обавезује се оператер „BAKAR PLUS“ D.О.О. Краљево да предметни неопасан отпад 
разврстава, обележава и складишти на тачно означеном месту, тако да омогући 
несметан пролаз запосленима и транспортним средствима којима се врши транспорт 
отпада унутар локације.  
      Обавезује се оператер „BAKAR PLUS“ D.О.О. Краљево да складиште неопасног 
отпада стално буде под надзором овлашћеног лица. Складиште неопасног отпада мора 
бити закључано и приступ у складиште неопасног отпада може имати само овлашћено 
лице.  
     Обавезује се оператер „BAKAR PLUS“ D.О.О. Краљево да складиштење неопасног отпада 
врши на начин којим се обезбеђује лак и слободан прилаз ускладиштеном неопасном 
отпаду ради контроле, препакивања, мерења, узорковања, транспорта, итд. 
      Обавезује се оператер„BAKAR PLUS“ D.О.О. Краљево да посуде за складиштење 
неопасног отпада држи затворене. Посуде морају бити израђене од материјала који 
обезбеђује непропустљивост и са свим својим саставним деловима треба да буду 
отпорне на отпад који се налази у њима, са одговарајућом заштитом од атмосферских 
утицаја. 



      Обавезује се оператер „BAKAR PLUS“ D.О.О. Краљево да посуде за складиштење 
отпада редовно одржава, контролише кроз редовне провере посуда, чисти и не користи 
након истека утврђеног рока употребе. 
     Обавезује се оператер „BAKAR PLUS“ D.О.О. Краљево да отпад предаје оператеру 
који има дозволу за третман, поновно искоришћење, односно одлагање предметног 
отпада. 
     Забрањује се оператеру „BAKAR PLUS“ D.О.О. Краљево да допреми већу количину 
предметног неопасног отпада, у односу на складишне капацитете складишта на локацији 
у Сијаћем пољу. 
 
 
4.4. Мере заштите животне средине и контрола загађивања: 
       Обавезује се оператер „BAKAR PLUS“ D.О.О. Краљево да прати и контролише 
утицај могућих емисија загађујућих материја у воду, ваздух и земљиште, врши контролу 
буке, као и да континуирано спроводи мере у циљу смањења и спречавања, а све у 
складу са законском регулативом.  
     Обавезује се оператер „BAKAR PLUS“ D.О.О. Краљево  да управља процесом рада у 
складу са Законом и посебним прописима о заштити од буке у животној средини. 
    Обавезује се оператер „BAKAR PLUS“ D.О.О. Краљево да мерење буке врши преко 
организација овлашћених за такву врсту мерења. 
    Обавезује се оператер „BAKAR PLUS“ D.О.О. Краљево да о извршеним мерењима 
нивоа буке извештава надлежни орган. 
    Обавезује се оператер „BAKAR PLUS“ D.О.О.  да у случају прекорачења дозвољеног 
нивоа буке, спроведе мере у циљу смањења и постизања дозвољеног нивоа буке. 
      Оператер „BAKAR PLUS“ D.О.О.  Краљево је дужан да: 
- спроводи и ажурира Радни план постројења за управљање неопасним отпадом, 
- води прецизну евиденцију преузетог отпада, 
- води прецизну евиденцију ускладиштеног отпада, 
- врши контролно мерење могуће емисије загађујућих материја, у складу са посебним 
прописима, 
- врши контролу буке у животној средини, у складу са посебним прописима, 
- омогући инспекцијски надзор преко инспектора за заштиту животне средине над 
  процедурама и наведеном документацијом. 
 

5) Заштита од удеса укључујући услове за спречавање удеса и смањење 
последица удеса, као и процедуре за затварање постројења у складу са 
посебним прописом 
 

           Оператер „BAKAR PLUS“ D.О.О. Краљево је дужан да спроводи неопходне мере 
заштите од могућих удеса (пожар, експлозија, просипање нафтних деривата), као и мере 
за отклањање последица у случају удесних ситуација. Оператер је доставио документа у 
складу са Законом о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/09, 20/15 и 87/18). 
Записником о контролном инспекцијском надзору Министарства унутрашњих послова, 
Сектора за ванредне ситуације, Одељења за ванредне ситуације у Краљеву, бр. 09/16/1 
бр. 217-591/21-3 од 03.03.2021. године, утврђено је да се ради о субјекту у трећој 
категорији по члану 23. и 24. Закона о заштити од пожара и у складу са тим, оператер је 



доставио План заштите од удеса,  Правила заштите од пожара, Програм основне обуке 
запослених из области заштите од пожара и др. 
          Оператер „BAKAR PLUS“ D.О.О. Краљево је дужан да поштује мере заштите и 
безбедности на раду предвиђене Планом заштите од удеса. Могуће удесне ситуације су 
пожар, експлозија и просипање нафтних деривата. 
          Предвиђене превентивне мере су одржавање електричних инсталација, обавезна 
обука о одговору на удес, забрана коришћења уређаја са отвореним пламеном, забрана 
спаљивања отпада или било које друге врсте материјала, обезбеђена довољна 
количина средстава и опреме за заштиту од пожара и заштиту на раду, видно 
обележавање путева за евакуацију у случају пожара  и проходност комуникација за 
ватрогасно возило. 
          Потребно је обезбедити редовно одржавање машина и уређаја и редован преглед 
опреме. 
          Потребно је обезбедити суви песак као сорбент за сакупљање нафтних деривата у 
случају просипања, као и довољно средстава за прву помоћ. 
           У случају удеса потребно је да запослени ако је у могућности сам угаси пожар, а 
уколико није у могућности сам да угаси пожар да обавести ватрогасце. 
          Одговорна лица након удеса дужна су да обавесте службу органа за унутрашње 
послове. Одговорна лица су дужна да након пожара сачине писмени извештај. 

    Потребно је  обуку запослених  вршити на сваке две године. 
 

6) Престанак рада постројења или његових делова (услови за престанак рада 
постројења или његових делова) 

 
         У случају престанка рада постројења, оператер „BAKAR PLUS“ D.О.О. Краљево 
је дужан да обавести надлежни орган о планираном престанку рада постројења. 
       Обавезује се оператер „BAKAR PLUS“ D.О.О. Краљево, да обезбеди преузимање 
преосталих количина отпада  са локације постројења од стране других оператера са 
одговарајућом дозволом. 
      Обавезује се оператер „BAKAR PLUS“ D.О.О. Краљево да уклони комунални 
отпад са комплекса. 
       Обавезује се оператер „BAKAR PLUS“ D.О.О. Краљево, да изврши демонтажу 
технолошке опреме  и уређаја и одложи их или прода као метални отпад. 
       Обавезује се оператер „BAKAR PLUS“ D.О.О. Краљево, да упути писмено 
обавештење надлежном органу који је издао дозволу за управљање отпадом о 
планираном затварању, односно престанку рада постројења . 
 

7) Финансијска гаранција 
 

     Оператер „BAKAR PLUS“ D.О.О. Краљево, је уз Захтев за издавање дозволе за 
складиштење неопасног отпада (наведеног у тачки 1.1.) на локацији у Краљеву, а у 
складу са чланим 62. став 3. тачка 9) Закона о управљању отпадом, приложио Полису 
осигурања одговорности осигураника за случај штете причињене трећим лицима услед 
смрти, повреде тела или здравља, оштећења или уништења ствари и имовине или 
загађења животне средине у току обављања делатности складиштења и третмана 
неопасног отпада, број полисе 100265514 од дана 25.11.2020. године, уговор закључен 



са одређеним роком до 25.11.2021. године, издату од компаније Wiener Stadtische, а.д.о. 
Београд. 
      Обавезује се оператер „BAKAR PLUS“ D.О.О. Краљево, да редовно обнавља 
полису осигурања до краја периода  важења дозволе. 
 

8) Извештавање 
 

         Обавезује се оператер „BAKAR PLUS“ D.О.О. Краљево, да се придржава 
прописане динамике извештавања према надлежним органима и институцијама у складу 
са Законом о управљању отпадом и посебним прописима, а Документ о кретању отпада 
дужан је да чува најмање две године. 
        Оператер „BAKAR PLUS“ D.О.О. Краљево, је дужан да води и чува дневну 
евиденцију о отпаду и доставља редован годишњи извештај Агенцији за заштиту 
животне средине и Одсеку за заштиту животне средине до 31.03. наредне године. 
Извештај садржи податке о: врсти, количини, пореклу, карактеризацији и класификацији, 
саставу, складиштењу и транспорту отпада примљеног у постројење за управљање 
отпадом. 
  

9) Нетехнички приказ података на којима се заснива захтев 
 

9.1. Нетехнички опис: 
                        „BAKAR PLUS“ D.О.О. Краљево, на локацији у Сијаћем пољу, на к.п. бр. 5787/1 

КО Краљево, складишти неопасни отпад. Складиштење неопасног отпада вршиће се у 
помоћној згради-магацину. Ту ће се вршити следеће технолошке операције: допремање, 
мерење и складиштење отпада, разврставање, паковање и по потреби сечење, савијање 
металног отпада, затим складиштење упакованог неопасног отпада металног порекла и 
његова припрема и отпремање у друга постројења на даљи третман-поновно 
искоришћење. Предметно постројење за складиштење неопасног отпада се налази у 
зони која је намењена за пословање са становањем. Очекивани интензитет саобраћаја 
на локацији (довожење и одвожење отпада), као и рад постројења, неће довести до 
повећања буке и емисије прашине изнад граничних вредности јер се постројење налази 
у зони у којој је претежна делатност  пословање. Такође, постројење нема никаквог 
утицаја на стање климе на микро и макро плану и не очекује се никакав утицај на 
демографска кретања.             

                          На основу напред изнетог може се закључити да постројење за складиштење  
отпада на предметној локацији, а уз примену свих прописаних мера заштите, неће 
угрожавати постојеће стање животне средине. 

 
9.2. Коментари/мишљења локалне самоуправе и заинтересоване јавности 
Органа локалне самоуправе: 
       Одсек за заштиту животне средине Градске управе града Краљева, сходно члану 
69. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, број 36/09, 88/10 и 14/16) 
обавестио је јавност о пријему захтева за издавање дозволе на веб сајту града Краљева 
11.03.2021.године. 
      Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности 
Градске управе града Краљева доставило је Обавештење да је предметна локација к.п. 



бр. 5787/1 КО Краљево обухваћена Изменом плана генералне регулације „Сијаће поље“ 
( Сл. Лист града Краљева“, бр.35/16 и 3/17) и налази се у урбанистичкој подцелини Б7,   
наменом је предвиђена за пословање са становањем. 
 
9.3.Представника заинтересоване јавности: 
       Одсек за заштиту животне средине Градске управе града Краљева писменим 
дописом од 11.03.2021. године обавестио је заинтересоване органе и организације о 
поднетом захтеву за издавање дозволе. У остављеном року није било достављених 
мишљења заинтересоване јавности. 
 
II - Трошкове поступка издавања дозволе у износу од 65.490,00 динара сноси оператер 
постројења, по тарифном броју 197. Закона о републичким административним таксама 
(“Сл. гласник РС”, бр. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/07, 54/08, 5/09, 35/10, 55/12, 
4/13, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15,  50/16, 61/17,50/18, 95/18, 38/19, 96/19, 90/19, 98/20 и 
144/20). 
       

Образложење 
 

  Предузеће „BAKAR PLUS“ D.О.О. Краљево  је дана 09.11.2020.године, поднело 
Одељењу за инспекцијске послове-Одсек за заштиту животне средине, Градске управе 
града Краљева, захтев за издавање дозволе за складиштење, односно третман 
неопасног отпада, на локацији у Сијаћем пољу, на к.п. 5787/1 КО Краљево. 
 У поступку припреме дозволе за складиштење наведеног отпада на локацији 
оператера, надлежни орган је, сходно члану 69. Закона о управљању отпадом, 
обавестио јавност о пријему захтева  за издавање предметне дозволе. У остављеном 
року достављено је Мишљење Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено-
комуналне делатности Градске управе града Краљева. 
            Приликом инспекцијског надзора који је извршила инспекција за заштиту животне 
средине градске управе града Краљева, констатовано је да оператер испуњава услове 
за обављање делатности складиштења, односно третмана неопасног отпада. 
          Локација оператера налази се у зони намењеној за пословање са становањем и 
својом делатношћу неће изазвати прекорачење граничних вредности параметара 
животне средине. Уз захтев оператер је доставио комплетну документацију и то: 

- Радни план постројења за складиштење неопасног отпада – „BAKAR PLUS“ D.О.О. 
Краљево; 

- План заштите од удеса постројења за складиштење неопасног отпада –– „BAKAR 
PLUS“ D.О.О. Краљево; 

- План за затварање постројења за складиштење неопасног отпада –– „BAKAR 
PLUS“ D.О.О. Краљево; 

- Извод из Регистра привредних субјеката од 18.05.2018. године, издато од Агенције 
за привредне регистре; 

- Препис листа непокретности бр. 952-1/2020-1550 од 24.04.2020. године, издат од 
Републичког геодетског завода, Служба за катастар непокретности Краљево; 

- Решење о процени утицаја на животну средину Пројекта – Постројење за  
третман, односно складиштење неопасног отпада на к.п. 5787/1 КО Краљево , 



издато од стране Одељења за инспекцијске послове-Одсек за заштиту животне 
средине Градске управе града Краљева, број VIII 501-87/20 од 05.10.2020. године; 

- Решење о одобрењу за изградњу бр.351-31/2006-5 од 23.02.2006.године издато од 
Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности 
Градске управе града Краљева ; 

- Доказ о завршеној средњој стручној спреми и о Дипломи о положеном стручном   
испиту  Шумарске школе „Душан Пено“ из Краљева, занимање- столар; 

- Уверење да против Милована Миловановића није покренут кривични поступак 
нити истрага из надлежности Вишег и основног  јавног тужилаштва у Краљеву, 
издато од стране Вишег суда у Краљеву, Републике Србије, КУ број: 3150/20 од 
22.12.2020. године; 

- Уверење да Милован Миловановић није осуђиван, издато од Министарства 
унутрашњих послова, бр. 235-1-4460/20 од 24.11.2020. године; 

      -   Полиса  осигурања за осигурање имовине и имовинских интереса, број 100 265514             
од дана 25.11.2020. године, уговор закључен са одређеним роком до 25.11.2021. 
године, издата од компаније Wiener Stadtische, а.д.о. Београд; 

      - Решење о сагласности на Програм основне обуке запослених радника из 
области   заштите од пожара издато од Министарства унутрашњих послова, Сектора 
за ванредне ситуације, Одељења за ванредне ситуације у Краљеву, 09/16/1 бр. 217-
599/21 од 15.02.2021. године; 

- Записник о инспекцијском надзору Министарства унутрашњих послова, Сектора за 
ванредне ситуације, Одељења за ванредне ситуације у Краљеву, Одсек за 
превентивну заштиту, 09/16/1 бр. 217-591/21-2 од 10.02.2021. године; 

- Стручни налаз 02-Е/21 о испитивању електричне и громобранске инсталације, 
издао „СИГМАПРЕВЕНТ“ д.о.о, Врњачка Бања. 

Приликом разматрања предмета, Одсек за заштиту животне средине, Градске управе 
града Краљева, ценећи целокупну достављену документацију коју је оператер „BAKAR 
PLUS“ D.О.О. Краљево, поднео органу, оценио је да су испуњени услови за издавање 
дозволе за складиштење неопасног отпада наведеног у тачки 1.1. те се од 31.марта 
2021. године уписује у Јавни регистар издатих дозвола под редним бројем 035. 

Правна поука: Против овог решења оператер може изјавити жалбу Министарству 
заштите животне средине, у року од 15 дана од дана пријема решења. Жалба се 
подноси преко првостепеног органа таксирана са 480,00 динара Републичке 
административне таксе на жиро рачун број 840-742221843-57, шифра плаћања 153, 
позив на број 97 45 050.  

 
Обрадила: Ранка Мирковић                                                                                     

                                                                  
                                                                                          ШЕФ ОДСЕКА 

                                                                           Славица Поповић 
Достављено: 
- оператеру постројења, 
- у регистар издатих дозвола, 
- републичком и градском инспекцијском органу за  
  заштиту животне средине, 
- архиви. 


