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К Р А Љ Е В О 

              
На основу, члана 69. Закона о управљању отпадом („Сл.  гласник РС“,број 36/09 и 
88/10 и 14/16),Одсек за заштиту животне средине и инспекције за заштиту животне 
средине, 

О Б А В Е Ш Т А В А 
 
    Јавност и заинтересоване органе и организације да је Оператер''CM STEEL 
ENTERPRISE'' doo, Рудопољска 47/1, Краљево, поднео захтев за издавање дозволе 
за  складиштење, третман и поново искоришћавање и одлагање неопасног отпада. 
         ИДЕНТИФИКАЦИЈА ОПЕРАТЕРА 

Оператер''CM STEEL ENTERPRISE'' doo, Рудопољска 47/1, Краљево,делатност 

ће обављати  на катастарској парцели бр 4953/3 КО Краљево. Укупна површина 

катастарске парцеле је 13,03 ари.  

ОПИС АКТИВНОСТИ 

Носилац пројекта ''CM STEEL ENTERPRISE'' doo, Краљево, планира покретање  

обављања делатности сакупљања, раздвајања, механичке припреме за транспорт и 

привремено складиштење  неопасног отпада, ради предаје другим оператерима са 

одговарајућом дозволом. Капацитет предметног постројења за складиштење и 

механичку обраду неопасног отпада је око 2500 тона годишње. На постројењу је 

планиран пријем, обрада и складиштење углавном металног отпада. Поред тога на 

постројењу ће се у мањој мери преузимати и друге врсте неопасног отпада:  отпадна 

пластика и гума, отпадни папир, отпадно стакло, отпадно дрво, остали неопасан 

отпад. 

       Заинтересована јавност,органи и организације могу у року од 10 дана  од дана   
пријема обавештења, односно од дана оглашавања путем средстава јавног 
информисања односно итернета , 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 падном месту) може се извршити у 
просторијама надлежног органа - Одсека за заштиту животне средине у Краљеву, Трг 
Јована Сарића бр.1, канцеларија бр.417, почев од 22.06.2020. године у времену од 
11,00  до 15,00  сати. 

 Обавештење је објављено на сајту града Краљева www.kraljevo.org, дана 
22.06.2020 године.                                                                                         
                                                                                ШЕФ ОДСЕКА 
                                                                            Љиљана Шаренац 

 


