
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД КРАЉЕВО – ГРАДСКА УПРАВА 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 
ОДСЕК ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
БРОЈ: VIII  501-108/2022 
ДАТУМ: 14.11.2022.године 
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, “ТРАНСМЕТАЛ ПЛУС“ 
д.о.о. Смедерево, Ковински пут 45б, 11300 Смедерево, поднело захтев за 
издавање дозволе за складиштење и поновно искоришћење нопасног отпада 
(обојени и ферозни материјали, отпадне гуме, пластика, електрични и 
електронски отпад..) на територији града Краљева.  
 ИДЕНТИФИКАЦИЈА ОПЕРАТЕРА 
            „ТРАНСМЕТАЛ ПЛУС “ д.о.о. Смедерево, Ковински пут 45б, 11300 
Смедерево, ПИБ 107745840, матични број 20863480, шифра делатности 4677 – 
Трговина на велико отпацима и остацима. 
 ЛОКАЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА 
 Центар за откуп неопасног отпада који има особине секундарних сировина-  
„ТРАНСМЕТАЛ ПЛУС“d.o.o. у  Краљеву, ул. Аеродромска бб, делатност ће обављати 
на к.п.бр. 5297/24,5297/52 и 5297/72 КО Краљево. Укупна површина локације износи 
8151 m² и налази се у Индустријској зони. Капацитет постројења је 9000т годишње, а 
укупна површина за складиштење отпада 5000 m².Обезбеђен је несметан приступ 
јавној саобраћајници. 

ОПИС АКТИВНОСТИ 
На предметној локацији планира се откуп неопасног отпада , где ће се вршити 

његово складиштење. Формираће се отворена складишта  као посебне одвојене 
целине, подлоге ће у једном делу бити бетониране.Потом ће се вршити припремне 
радње и то: провера, сортирање и по потреби механички третман тј. сечење и 
резање на одговарајуће димензије на  платоу  површине 200 m², а затим паковање и 
привремено складиштење. Складиштење ће бити подно на гомилама или у аброл 
контејнерима и џамбо врећама а затим ће се предавати другим оператерима на 
даљи третман. 

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, 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 
15.11.2022.године.                                                                                
  


