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На основу чл. 60. и 64. Закона о управљању отпадом (''Сл. гласник РС'' 

бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др.закон ) и чл. 23.став 2. Закона о државној 

управи (''Службени гласник РС'', бр.79/05,101/07,95/10,99/14,30/18-др.закон и 

47/18),члана 136.став 1.Закона о општем управном поступку(„Службени 

гласник РС“бр.18/16 и 95/18 – аутентично тумачење),  решавајући по захтеву 

оператера „ХЕМИГУМ“д.о.о. из Горњег Милановца,Таковска 5, на локацији 

кп.бр.770/5 КО Баре, за издавање интегралне дозволе за тртман и складиштење 

неопасног отпада на захтев бр. 501-849/2020-07 од 05.06.2020.године, 

Општинска управа општине Кнић, доноси 
 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о издавању интегралне дозволе за третман и складиштење неопасног 

отпада на локацији оператера 
 

 

Издаје се интегрална дозвола за третман и складиштење неопасног 

отпада (отпаци и остаци пластике,пластичне амбалаже,отпадне гуме),  

оператеру „ХЕМИГУМ“д.о.о. из Горњег Милановца,Таковска 5, матични број 

17007106 општина Горњи Милановац, на локацији кп. бр. 770/5 КО 

Баре,Општина Кнић , и утврђује следеће: 
 

1. Издаје се оператеру„ХЕМИГУМ“д.о.о. из Горњег Милановца, на локацији 

кп. бр. 770/5 КО Баре,Општина Кнић, интегрална дозвола за третман и 

складиштење неопасног отпада: 

 - отпаци и остаци (пластике,пластичне амбалаже,отпадне гуме) на 

локацији кп. бр. 770/5 у КО Баре.Ознака операције поновног искоришћења 

отада је R12. 

 На предметној локацији кп.бр.770/5 КО Баре,општина Кнић,се налази 

отворено складиште 500 m2 (бетон+асфалт) од тога ограђено бетонским зидом 

50 m2.Затворено складиште магацин готових производа 80 m2+магацин 

припреме 36 m2 са постојањем електричне енергије посебно вучене  и воде. 

Подлога на којој се врши складиштење отпада је асфалт са тампоном и бетон 

армирани. 

Оператер предузеће „ХЕМИГУМ“д.о.о. управља постројењем за управљање 

отпадом „Профи Центар“ Баре на 770/5 КО Баре,Oпштина Кнић.Наведена 

локација постројења је у непосредној близини пута регионалне категорије 

Крагујевац-Горњи Милановац и захвата површину правоугла оивичену главним 

комуникацијама,са западне стране са регионалним и прилазним путем а са 

јужне стране пословним објектом удаљеним 120m од локације оператера.  

 



2. Оператер „ХЕМИГУМ“д.о.о. из Горњег Милановца,ПИБ 101610972 је 

регистрован  за обављање претежне делатности 2013 – производња осталих 

основних неорганских хемикалија. 

1)Класификација отпада: 

- 02 01 04 – отпадна пластика (искључујући амбалажу) ; 

- 07 02 13 – отпадна пластика; 

- 07 02 99 – отпади који нису другачије специфирани ; 

- 15 01 02 – пластична амбалажа; 

- 16 01 03 – отпадне гуме; 

- 17 02 03 – пластика; 

- 19 12 04 – пластика и гума;  

- 20 01 39 – пластика. 

 

2)Постојеће дозволе,одобрења и сагласности: 

 

- Извод из агенције за привредне регистре, 

- Потврда о извршеној регистрацији, 

- Изјашњење на спроведене мере заштите од пожара од 

30.05.2020.године, 

- Мишљење Министарства унутрашњих послова сектора за ванредне 

ситуације бр.217-8280/20 од 10.06.2020.године, 

- Решење Републичког геодетског завода бр.952-02-04-024-102514/2019 

од 12.09.2019.године, 

- Правила заштите од пожара у предузећу „ХЕМИГУМ“д.о.о. из 

Горњег Милановца, 

- Радни план за управљање отпадом од 20.02.2020.године, 

- План мера за ѕатварање постројења од 11.05.2020.године, 

- Изјава о методама третмана у постројрњу од 11.05.2020.године, 

- Решење за изградњу и употребу пословног објекта Општинске управе 

Општине Кнић бр.351-1000/2003-02 од 15.12.2006.године, 

- Обавештење Министарства унутрашњих послова сектора за ванредне 

ситуације бр.217-10833/14-1 од 15.10.2014.године, 

- Решење Општинске управе Општине Кнић да није потребна процена 

утицаја на животну средину бр.501-1373/014-03 од 03.12.2014.године, 

- Полиса пол-00440228 од 28.02.2020.године, 

- Решење Министарства пољопривреде и заштите животне средине 

бр.19-00-00341/02/2010-02 од 28.04.2015.године, 

- Извод бр. 59 од 19.05.2020.године, 

- Копија овлашћења са преводом од 08.12.1992.године, 

- Продајни уговор од 21.03.1991.године, 

- Уверење о изради бр. 15-1/10-МĆ од 29.04.2010.године,  

- Потврда о безбедности за рад – од 21.11.1991.године,преведена 

29.04.2010.године, 

- Уверење Министарства унутрашњих послова за овлашћено лице 

Милана Ђорђевић од 12.05.2020.године, 

- Уверење Основног суда Крагујевац овлашћено лице Милана 

Ђорђевић од 13.05.2020.године, 

- Диплома о стручној спреми овлашћеног лица. 

 



3. Опрему  за обављање делатности за складиштење чине метални 

контејнери,џамбо вреће и палете.Транспорт средстава се врши електро 

виљушкаром. 

Максимални пројектовани капацитет складишта у једном тренутку је 

385t,отворено складиште 335t а затворено складиште 50t. 

 Планирани капацитет складишта за годину дана је 1500t.Затворено складиште 

је укупно 406m3,корисна запремина је 304 m3,отворено складиште 

500m2,корисна површина 375 m2. 

Отворено складиште 500 m2  - бетон + асфалт, а од тога ограђено бетонским 

зидом 50 m2.Затворено складиште је магацин готових производа 80 m2 + 

магацин припреме 36 m2. 

Техничка подршка се огледа у транспортним средствима као што су електро 

виљушкар и и палетари. 

Приликом пријема или непосредно у магацину припреме за предају на 

третман,разврставање поквалитету и боји по потреби се врши и сечење. 

 

4. Подаци о постројењу за третман 

 

Пројектовани капацитет постројења 300-500 кг/час,у зависности од врсте отпада 

крупноће гранула и извршене припреме.Због специфичности овај капацитет се 

реализује у границама 30-90%. 

Укупни капацитет за све врсте отпада је 8t за рад у две смене (оптимално 

макс.),а капацитет за третман за сваку врсту отпада посебно је 200 t за ѕа рад у 

две смене (оптимално макс.) и укупан капацитет за све врте отпада  2400 t за рад 

у две смене (оптимално макс.). 

 

Сав отпад је ускладиштен у контејнерима,кутијама или џамбо врећама на 

отвореном складишту.Електро виљушкаром се допрема у магацин припреме где 

се по потреби сече на мање комаде (шредере,тр.тестере).Ти комади се путем 

тракастог транспортера допремају до млина где се врши млевење и уситњавање 

материјала до одређене фракције.Путем пнеуматског транспортера и система за 

уврећавање материјал се пакује у џакове од по 20 kg и палетира до количине од 

1000 kg а затим стречује и отпрема на складиште готових производа. 

 

 Техничка опремљеност  постројења су пре свега средства транспорта као што 

су друмски камион,унутрашњи електо виљушкар и палетари. 

Саставни део производне линије су тракторски транспортер,пнеуматски 

транспортер млин, МУ 406 Н пулверизатор ПЗ 506,шредер и тракаста тестера. 

 

Отпад који настаје након третмана је пре свега отпад класе 15 01 02 отпадна 

пластика – Амбалажа отпад који настаје од паковања 

гуме,кесе,фолија,џакови,пластични контејнери остатак након прераде и 

чишћења.Опасан отпад не настаје у овом постројењу. 

Начин збрињавања отпада насталог након третмана обављају службе које се 

баве комуналном делатношћу,а то је регулисано Уговором за комунални отпад. 

 

 

 

 

 



 

5.Заштита животне средине 

 

Горе наведено постројење се не налази у близини предшколских 

установа,школа,индустријских објеката,извора река или било чега сличног где 

може имати негативан утицај на њихов рад са аспекта буке. 

 

Оператер „ХЕМИГУМ“д.о.о. из Горњег Милановца није у обавези да Законом о 

заштити од пожара („Сл.гласник РС“ бр.111/09,20/15,87/18 и др.закони) у 

члановима 23,27 и 28 одређено је који привредни субјекти доносе планове 

заштите од пожара (прва и друга категорија угрожености). 

Пошто „ХЕМИГУМ“д.о.о. није разврстан од надлежног органа у ове категорије 

, а према уредби о разврставању објеката,делатности и земљишта у категорије 

угрожености од пожара („Сл.гласник РС“ бр. 26/2010) план није ни доношен. 

У складу са напред наведеном законском регулативом , оператер је доставио 

Правила заштите од пожара. 

 
УСЛОВИ ЗА РАД ПОСТРОЈЕЊА 

 

6. Важност интегралне дозволе за обављање делатности за третман и 

складиштење неопасног отпада на локацији оператера од 18.06.2020.год. до 

18.06.2030.год. 

 

Оператер „ХЕМИГУМ“д.о.о. из Горњег Милановца ради радним данима у 

времену од 06:30-22:00 h. Број радних дана у години 300. 

Рад је организован у две смене.Број запслених у постројењу је 7,а од тога (1 

всс,3 ссс,3 нк). 

 

Квалификовано лице одговорно за стручни рад у постројењу за управљање 

неопасним  отпадом је Милан Ђорђевић,Илије Киковића 28 Крагујевац,ЈМБГ 

2412957720017,број телефона 060/0123-181. 

 

 

  7. Уз захтев за издавање дозволе оператер је приложио: 

- Извод из агенције за привредне регистре, 

- Потврда о извршеној регистрацији, 

- Изјашњење на спроведене мере заштите од пожара од 

30.05.2020.године, 

- Мишљење Министарства унутрашњих послова сектора за ванредне 

ситуације бр.217-8280/20 од 10.06.2020.године, 

- Решење Републичког геодетског завода бр.952-02-04-024-102514/2019 

од 12.09.2019.године, 

- Правила заштите од пожара у предузећу „ХЕМИГУМ“д.о.о. из 

Горњег Милановца, 

- Радни план за управљање отпадом од 20.02.2020.године, 

- План мера за ѕатварање постројења од 11.05.2020.године, 

- Изјава о методама третмана у постројрњу од 11.05.2020.године, 

- Решење за изградњу и употребу пословног објекта Општинске управе 

Општине Кнић бр.351-1000/2003-02 од 15.12.2006.године, 



- Обавештење Министарства унутрашњих послова сектора за ванредне 

ситуације бр.217-10833/14-1 од 15.10.2014.године, 

- Решење Општинске управе Општине Кнић да није потребна процена 

утицаја на животну средину бр.501-1373/014-03 од 03.12.2014.године, 

- Полиса пол-00440228 од 28.02.2020.године, 

- Решење Министарства пољопривреде и заштите животне средине 

бр.19-00-00341/02/2010-02 од 28.04.2015.године, 

- Извод бр. 59 од 19.05.2020.године, 

- Копија овлашћења са преводом од 08.12.1992.године, 

- Продајни уговор од 21.03.1991.године, 

- Уверење о изради бр. 15-1/10-МĆ од 29.04.2010.године,  

- Потврда о безбедности за рад – од 21.11.1991.године,преведена 

29.04.2010.године, 

- Уверење Министарства унутрашњих послова за овлашћено лице 

Милана Ђорђевић од 12.05.2020.године, 

- Уверење Основног суда Крагујевац овлашћено лице Милана 

Ђорђевић од 13.05.2020.године, 

- Диплома о стручној спреми овлашћеног лица. 

 

 

8. Оператеру се издаје интегрална дозвола за тртман и складиштење 

неопасног отпада на локацији к.п. бр. 770/5 KO Баре, и то на период од 10 

година од дана правоснажности овог решења.  

 

 

9. Оператер се обавезује да: 

 

Обавезује се оператер да захтев за обнављање дозволе поднесе 120 дана 

пре истека важности дозволе из претходног става а ради обезбеђивања 

континуитета важења дозволе. 

Обавезује се оператер да одржава простор и да на улазу у пословни 

објекат, на видном месту, постави таблу која садржи поред назива предузећа и 

опис делатности за коју је издата дозвола и број телефона особе задужене за 

управљање отпадом. 

Обавезује се оператер да одржава простор у коме се обавља сакупљање и 

транспорт неопасног отпада и да обезбеди надзор над објектом којим ће се 

спречити приступ неовлашћеним лицима.  

Обавезује се оператер да обезбеди одговарајући простор, ван простора у 

коме се обавља делатност, у коме ће се чувати документација о постројењу и 

документација о вођењу евиденције о управљању отпадом. Простор мора бити 

јасно обележен а документација сортирана, обележена и приступачна. 

Обавезује се оператер да управља процесом на начин који је утврђен 

условима процене ризика радног места.  

У случају удеса оператер је у обавези да обавести јединицу локалне 

самоуправе и надлежни орган за поступање у ванредним ситуацијама у складу 

са прописима којима се уређује заштита и спасавање а нарочито околности 

везане за удес, процена последица удеса на људе и животну средину и предузете 

мере. 

Оператер је у случају престанка рада дужан да се придржава процедуре 

приложене уз захтев за издавање дозволе. 



 Обавезује се оператер да се придржава прописане динамике 

извештавања према надлежним органима и институцијама и да резултате 

мониторинга једном годишње (''Сл. гласник РС'' бр. 54/92, 30/99, 19/06 и ''Сл. 

гласник РС'' бр. 19/06 и 36/09) достави Општинској управи општине Кнић. 

Трошкове поступка  издавања интегралне дозволе за складиштење и 

третман неопасног отпада у износу од 104.130,00 динара сноси оператер 

постројења, и трошкове за подношење захтева у износу од 320,00 динара у 

складу са законом којима се прописују републичке административне таксе 

Буџет Републике Србије. 

Уплату треба извршити на жиро рачун 840-742221843-57  модел 97, позив на 

број 63-044 Буџета Републике Србије у складу са чланом 82.став1.тачка 1) и 2) 

Закона о управљању отпадом и Законом о републичким административним 

таксама. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 „ХЕМИГУМ“д.о.о. из Горњег Милановца,а на КО Баре Општина Кнић, 

поднео је Општинској управи општине Кнић-канцеларија за пољопривреду и 

заштиту животне средине, захтев за издавање Дозволе за сакупљање неопасног 

отпада  дана 21.05.2020. године, заведен под бр. 501-729/2020-07. 

  Уз захтев за издавање дозволе оператер је приложио следећу 

документацију: 

- Извод из агенције за привредне регистре, 

- Потврда о извршеној регистрацији, 

- Изјашњење на спроведене мере заштите од пожара од 

30.05.2020.године, 

- Мишљење Министарства унутрашњих послова сектора за ванредне 

ситуације бр.217-8280/20 од 10.06.2020.године, 

- Решење Републичког геодетског завода бр.952-02-04-024-102514/2019 

од 12.09.2019.године, 

- Правила заштите од пожара у предузећу „ХЕМИГУМ“д.о.о. из 

Горњег Милановца, 

- Радни план за управљање отпадом од 20.02.2020.године, 

- План мера за ѕатварање постројења од 11.05.2020.године, 

- Изјава о методама третмана у постројрњу од 11.05.2020.године, 

- Решење за изградњу и употребу пословног објекта Општинске управе 

Општине Кнић бр.351-1000/2003-02 од 15.12.2006.године, 

- Обавештење Министарства унутрашњих послова сектора за ванредне 

ситуације бр.217-10833/14-1 од 15.10.2014.године, 

- Решење Општинске управе Општине Кнић да није потребна процена 

утицаја на животну средину бр.501-1373/014-03 од 03.12.2014.године, 

- Полиса пол-00440228 од 28.02.2020.године, 

- Решење Министарства пољопривреде и заштите животне средине 

бр.19-00-00341/02/2010-02 од 28.04.2015.године, 

- Извод бр. 59 од 19.05.2020.године, 

- Копија овлашћења са преводом од 08.12.1992.године, 

- Продајни уговор од 21.03.1991.године, 

- Уверење о изради бр. 15-1/10-МĆ од 29.04.2010.године,  



- Потврда о безбедности за рад – од 21.11.1991.године,преведена 

29.04.2010.године, 

- Уверење Министарства унутрашњих послова за овлашћено лице 

Милана Ђорђевић од 12.05.2020.године, 

- Уверење Основног суда Крагујевац овлашћено лице Милана 

Ђорђевић од 13.05.2020.године, 

- Диплома о стручној спреми овлашћеног лица. 

 

Приликом разматрања захтева, Општинска управа општине Кнић - канцеларија 

за пољопривреду и заштиту животне средине ценећи документацију коју је 

оператер„ХЕМИГУМ“д.о.о.поднео, спровела је предвиђен поступак сходно 

Закону о управљању отпадом (''Сл. гласник РС'' бр. 95/2018-др.закон) којим је 

обавештена јавност путем интернет презентације www.knic.rs обавештења на 

огласним таблама и сл. Писменим путем је обавештено Одељење за имовинско 

правне, комунално-стамбене послове, урбанизам и грађевинарство општинске 

управе општине Кнић и ЈКП ''Комуналац'' из Кнића. Од стране јавности, 

заинтересованих органа и организација није било никаквих примедби. 

У вези са напред изнетим, Општинска управа општине Кнић - 

канцеларија за пољопривреду и заштиту животне средине је утврдила да су 

испуњени услови за издавање Дозволе којом се одобрава сакупљање неопасног 

отпада оператеру„ХЕМИГУМ“д.о.о. и иста се уписује у Јавни регистар 

издатих дозвола под бр. 8 од  18.06.2020.године. 
 

Поука о правном леку: Против овог решења  може се изјавити жалба 

Министарству животне средине у Београду, у року од 15 дана од дана пријема 

истог,преко овог органа са 480,00 динара Републичке административне таксе.  

 

 

У Книћу, 15.06.2020. год. 

 

 

                                                       Руководилац канцеларије за пољопривреду и  

                                                                      Заштиту животне средине 

                                                                                                                 

                                                                            Небојша Арсенијевић 

                    
Достављено: -оператеру, 

                      -регистру издатих дозвола,                                             
                   -инспекцијској служби, 

                      -архиви. 

http://www.knic.rs/

