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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, „Metaenterprices“ д.o.o, Београд, Саве 

Машковића 3/1, поднело захтев за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада (синк, 

бакар, бронза, гвожђе и челик). 

 

 ИДЕНТИФИКАЦИЈА ОПЕРАТЕРА 

„Metaenterprices“ д.o.o, Београд,  ПИБ 109356231, матични број 21167665, шифра делатности 4677 - 

Трговина на велико отпацима и остацима. 

           ЛОКАЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА 

 „Овчар - Каблар тековине“ д.о.о, Београд, Саве Машковића 3/1, делатност ће обављати адреси 

Чибуковац 205, на к.п. 5439/1 КО Краљево. Укупна поврина предметне парцеле је 1411 m
2
, а делатност 

ће се обављати у хали површине 69,7 m
2
 У оквиру хале ће инсталирати опрема за разврставање, 

паковање,  и складиштење неопасног отпада. Локација се налази поред магистралног пута, река Ибар је 

на удаљености од 200 m. А у непоредној близини се налазе пословни објекти.. 

ОПИС АКТИВНОСТИ 

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

попуњавање документа о кретању отпада и мерење. Све механичке операције сеења и уситњавања 

отпада обављаће се у унутрашњости хале. Након тога се oтпад привремено складишти, припремљен за 

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

 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.417, у времену од 11,00 до 15 сати. 

 Обавештење објављено на сајту града Краљева www.kraljevo.rs дана 08.07.2021. године. 
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