
 
Oпштинска управа Кула, Одељење за инвестиције, заштиту животне средине и 
енергетски менаџмент, на основу члана 69. став 1. Закона о управљању отпадом 
(''Службени гласник РС'' број 36/09, 88/10 и 14/16) објављује  
 
 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ  
о пријему захтева за издавање дозволе за третман и  складиштење 

неопасног отпада од стране оператера  ''Беокул'' доо  из Куле. 
 

Надлежни орган обавештава јавност да је  оператер ''Беокул'' доо  из Куле, 
Симе Шолаје бр.27. (регистрован код АПР са матичним бројем 08669333 и шифром 
претежне делатности број 3832 – поновна употреба разврстаних материјала), поднео 
захтев за издавање дозволе за третман и складиштење  неопасног  отпада  дана 
13.07. 2021. године. 
 
          Оператер ''Беокул'' доо  из Куле поднео је захтев за издавање дозволе за  
складиштење  отпада који није опасан  индексних  бројева: 02 01 10 , 07 02 13, 10 
11 12, 12 01 01, 12 01 03, 12 01 05 , 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 
06, 15 01 07, 16 01 17, 16 01 18, 16 01 19, 16 01 20 , 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03 , 
17 04 01 и третман отпада који није опасан индексних бројева 07 02 13 , 12 01 05,  
15 01 0,16 01 19,17 02 03, 20 01 39. 
  

 Механички третман и  складиштење ће се обављати на катастарској парцели 
бр.4287  к.о. Кула, у Кули Улица Ади Ендреа бр.4. 
 

Оператер ће сакупљати неопасни отпад  од привредних и физичких лица и  
транспортоваће до наведене локације. На локацији ће се обављати разврставање и 
третман пластичног отпада (прање, дробљење, млевење, екструдирање), а све друге 
врсте отпада ће се  привремено складиштити. Након тога отпад ће се транспортовати 
до крајњег купца друмским саобраћајем сопственим возилом. 

Рок за достављање мишљења и предлога је 24. ЈУЛ 2021. године, на e-mail: 
ejesevic@kula.rs или на адресу Општинске управе Кула, Одељење за инвестиције, 
заштиту животне средине и енергетски менаџмент, Лењинова бр.11. Кула. 

Увид у податке и захтев оператера може се извршити у просторијама 
Одељење за инвестиције, заштиту животне средине и енергетски менаџмент, 
канцеларија бр.405  до  24.07.2021.године.  
 
 
 
 
                                                                                          Шеф одсека за заштиту 
                                                                                              животне средине 
                                                                                               Емина Јешевић 
 
 
 
 
 
 
 


