РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАЉЕВО – ГРАДСКА УПРАВА
Одељење за инспекциске послове
Одељење за заштиту животне средине
БРОЈ: VIII 501- 53/2018
ДАТУМ:21.05.2018.године
КРАЉЕВО
На основу члана 63. став 3. и 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
ОБАВЕШТАВА
Јавност и заинтересоване органе и организације да је, Предузеће STEEL-IMPEX
д.о.о Сремска Каменица, ул. Вихорска бр. 35., поднело захтев за измену и допуну
Решења за складиштење , третман односно поновно искоришћење неопасног
отпада – дозвола регистарски број 012.
Оператер- STEEL-IMPEX д.о.о Сремска Каменица, ул. Вихорска бр. 35., ПИБ
105667853, матични број 20429054, шифра делатности 3832 – Поновна употреба
разврстаних материјала.
Локација постројења- Делатност се обавља на к.п.бр.52967/2 КО Краљево,
површина предметне локације износи 05 ха 73 ара и 49м², а локација се налази у
индустријској зони града Краљева – спортски аеродром.
Опис активности- Оператер поседује дозволу (регистарски број 012) за
складиштење и предтретман неопасног отпада - метални отпад, отпадна пластика и
гуме, секундарне сировине - картон и папир, картонску и папирну амбалажу, па је
поднео захтев за измену и допуну исте новим асортиманом отпада тако што ће на
локацији предметног постројења складишти и врши предтретман отпадних електричних
каблова и обраду обојених метала, следећих индексних бројева:
12 01 03 --- стругање и обрада обојених метала;
12 01 04......прашина и млевење обојених метала;
16 01 18.....обојени метали;
16 02 16.....електрични каблови, компоненте уклоњене из одбачене опреме;
17 04 11.....каблови другачији од оних наведених у 17 04 10;
19 10 01.....отпад од гуљења каблова од гвожђа и челика;
19 10 02.....отпад од гуљења каблова од обојених метала;
07 02 99.....отпади који нису другачије специфицирани;
07 02 13.....отпадна пластика.
По пријему отпадних каблова, у делу хале бр.2, вршиће се машинско уздужно
пресецање каблова од алуминијума и бакра, при чему се обојени метал након
расецања раздваја од кабла, а затим врши млевење бакра и алуминијума тако да се
добија нови производ у форми гранулата. Планирани капацитет складиштења и
предтретман електричних каблова и обојених метала је око 150 тона на годишњем
нивоу.
Заинтересована јавност може у року од 5 дана од дана оглашавања на сајту
града Краљева, да достави 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.417, у времену од 11,00 до 15 сати.
Обавештење објављено на сајту града Краљева www. kraljevo.org. дана
23.05.2018.године.

