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К Р А Љ Е В О 
 
На основу члана 69. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, 
бр.36/09, 88/10 и 14/16) Одсек за заштиту животне средине Градске управе града 
Краљева 
                                                 О Б А В Е Ш Т А В А 
 Јавност и заинтересоване органе и организације да је Трговинска радња “КВ 
МЕТАЛ” ул.Браће Пирић 134Ж, Чибуковац, Краљево, поднело захтев за издавање 
дозволе за складиштење и третман неопасног  отпада.  
 ИДЕНТИФИКАЦИЈА ОПЕРАТЕРА 

Трговинска радња “КВ МЕТАЛ” ул.Браће Пирић 134Ж, Чибуковац, Краљево, 
ПИБ 109160796, матични број 63974665, шифра делатности 4677 – Трговина на 
велико отпацима и остацима. 
 ЛОКАЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА 

  Трговинска радња “КВ МЕТАЛ” ул.Браће Пирић 134Ж, Чибуковац, Краљево,  
делатност ће обављати на к.п. 756/4 КО Чибуковац и к.п. 1557 КО Краљево. 
Површине предметних локација износе 84 ара и 70м² и 40 ари и 11м² , а површине 
предметних објеката у којима се врши складиштење и третман неопасног отпада  су 
1265м²  и 135м²  .  

ОПИС АКТИВНОСТИ 
Оператер ТР “КВ МЕТАЛ” из Краљева, планира да врши складиштење и 

механички, односно физички третман металног неопасног отпада у изнајмљеном 
пословном простору  у оквиру пословно-магацинских објеката (ферометални отпад-
отпадно гвожђе и обојени метални отпад) . Рад предметних постројења се заснива 
на складиштењу и механичком третману неопасног отпада у циљу даљег промета, 
односно продаје разврстаног и упакованог металног отпада другим оператерима 
који поседују потребне дозволе за третман металног отпада. Планирани 
технолошки поступак управљања металним отпадом је једноставан и обухвата 
допремање, мерење и складиштење у оквиру затвореног простора, разврставање, 
паковање и по потреби сечење, савијање, сортирање, дробљење, компактирање и 
палетизовање металног неопасном отпада. Планирана годишња количина отпада 
на локацијама  је око 2000т отпада, од чега око 1500т ферометалног отпада 
(отпадно гвожђе) и око 500 т бојеног металног отпада.                                                                                                                     

Заинтересована јавност, органи и организације могу у року од 10 дана од 
дана пријема обавештења, односно од дана оглашавања путем средстава  јавног 
информисања односно интернета, да  доставе мишљење, сугестије и предлоге у 
вези поднетог захтева.  

  Увид у податке и расположиву документацију оператера (Радни план 
постројења за управљање отпадом, План заштите од удеса и пожара, Предлог 
плана за затварање постројења, Процена ризика на радном месту), може се 
извршити у просторијама надлежног органа – Одсека за заштиту животне средине у 
Краљеву, Трг Јована Сарића бр.1, канцеларија бр.417, у времену од 11,00 до 15 
сати. 

Обавештење објављено на сајту града Краљева www. kraljevo.org. дана 
03.07.2017.године.                                                      


