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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, „Steel-impex“ д.о.о, Сремска Каменица, 

Вихорска 35, поднело захтев за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада 

(елeктрични и електронски отпад, отпадне гуме, отпадни ротори, отпадни алуминијумски 

хладњаци и материјали који садрже гвожђе извађени из шљаке). 

 

 ИДЕНТИФИКАЦИЈА ОПЕРАТЕРА 

„Steel-impex“ д.о.о, Сремска Каменица, Вихорска 35 са седиштем у Сремској Каменици, ПИБ 

105667853, матични број 20429054, шифра делатности 3832 - поновна употреба разврстаних материјала. 

           ЛОКАЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА 

 „Steel-impex“ д.о.о, Сремска Каменица, Вихорска 35 делатност ће обављати на к.п. 5297/2 КО 

Краљево. Површина предметне локације износи 5 ha 73 a 49 m
2
. На локацији се налазе 3 хале, 

административна зграда са портирницом, трафостаница, колска и железничка вага, шредер. Локација се 

налази у оквиру индустријске зоне, 550 m од реке Западне Мораве, повезана је индустријским 

колосеком са железничким саобраћајем и има приступ на главну друмску саобраћајницу преко 

Аеродромске улице.  

 

ОПИС АКТИВНОСТИ 

Оператер ће на локацији вршити пријем неопасног отпада од физичких и правних лица уз 

попуњавање документа о кретању отпада и мерење. Отпад се разврстава и механички се раздвајају 

компоненте (ручно и помоћу одговарајућих машина).  Након тога се oтпад привремено складишти, 

припремљен за транспорт. Отпад који је припремљен за транспорт отпрема се оператеру са дозволом на 

даљи третман. Третман отпадне гуме врши се на постројењу „Tyre recycling line”. Након третмана 

настаје гумени гранулат  који се користи као сировина у преси за гумени гранулат уз додатак адхезива, 

модификатора и боја. Коначни производ овог процеса су гумене подлоге.  

Заинтересована јавност, органи и организације могу у року од 7 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 постројење за управљање 

отпадом, План заштите од удеса постројења за управљање отпадом, План затварањa постројења за 

управљање отпадом), може се извршити у просторијама надлежног органа – Одсека за заштиту животне 

средине у Краљеву, Трг Јована Сарића бр.1, канцеларија бр.416, у времену од 11,00 до 15 сати. 

 Обавештење објављено на сајту града Краљева www.kraljevo.org дана 18.11.2020. године. 

 

                                                                                                                                                      ШЕФ ОДСЕКА 

Љиљана Шаренац  


