ОПШТИ ДЕО ЗАХТЕВА
Правни основ:
Члан 59. и 70. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и
14/16)
Образац користи (попуњава): Сакупљач и/или превозник отпада
Коментар:
Овај образац садржи упутство сакупљачу и /или превознику отпада како да на потпун и
ефикасан начин поднесе захтев за издавање дозволе за сакупљање и/или превоз отпада.
Захтев се подноси надлежном органу у складу са чланом 70. став 2. Закона о
управљању отпадом.
Образац Захтева за издавање дозволе за сакупљање и/или превоз отпада садржи
одређен број питања која се односе на обављање делатности сакупљања, односно
превоза отпада.
Питања су класификована по групама и одговори на њих треба да обухвате следеће:
А. ОПШТИ ПОДАЦИ
1. Општи подаци о подносиоцу захтева
Навести све податке о правном лицу, односно предузетнику (привредно друштво,
предузеће или друго правно лице, односно предузетник), регистарском броју и датуму
регистрације у регистар привредних субјеката.
Навести податке о захтеву који се подноси у складу са чланом дозволи која се издаје по
захтеву сакупљача и/или превозника из члана 70. став 2. Закона о управљању отпада,
односно да ли се исти односи на издавање дозволе за сакупљање и/или транспорт
отпада, и то:
- инертног отпада;
- неопасног отпада;
- опасног отпада.
Навести да ли се дозвола издаје за сакупљање и/или превоз отпада на територији
Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе.
2. Општи подаци о опреми и средствима за рад
Навести опште податке о опреми
инертног/неопасног/опасног отпада.
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3. Напомене о поверљивости података и информација
Уколико неки део захтева садржи поверљиве податке, навести на који део захтева се то
односи (видети Образац 4).

Б. ДЕЛАТНОСТ ЗА КОЈУ ЈЕ ЗАХТЕВ ПОДНЕТ И ОЦЕНА ЗАХТЕВА

1. Кратак опис делатности за коју је захтев поднет
Навести којом врстом саобраћаја се врши транспорт отпада (нпр. друмски, железнички)
у складу са прописима о друмском, железничком и др. превозу.
За транспорт опасног отпада (нпр. друмским саобраћајем) навести сертификацију
теретних возила за превоз опасних материја (АДР). Навести податке да ли и колико је
лица сертификовано, односно имају доказ о стручној оспособљености возача за возила
која превозе опасне материје.
2. Постојеће дозволе, одобрења и сагласности
Навести све претходно издате дозволе, одобрења и сагласности, као што су:
- Извод о регистрацији привредног субјекта, издат од стране Агенције за привредне
регистре;
- АДР Сертификат о исправности возила која превозе одређене опасне робе са
пратећим Уверењем;
- АДР Сертификат о стручној оспособљености возача за возила која превозе опасне
материје;
- Полиса за осигурање од одговорности, са обнављањем на годишњем нивоу.
В. УСЛОВИ ЗА РАД
1. Важност дозволе и рок за подношење захтева за обнављање дозволе
1.1. Важност дозволе за сакупљање и транспорт отпада -Навести период за који се
захтева издавање дозволе.
1.2. Рок за подношење захтева за обнављање интегралне дозволе -Навести да је у
питању подношење захтева за обнављање дозволе.
2. Управљање отпадом
2.1. Идентификација отпада према врсти и својствима -Навести Индексни број
отпада из Каталога отпада према врсти отпада (неопасан, инертан, опасан) у
Правилнику о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Службени
гласник РС”, број 56/10).
2.2. Сакупљање отпада -Навести начин и локацију сакупљања отпада од произвођача,
односно власника отпада тј. на основу закљученог уговора, односно на територи
Републике, аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе.)
Навести постројење којем се предаје отпад (складиштење, третман и одлагање)
2.3. Транспорт отпада
2.3.1. Технички подаци о средствима за сакупљање и превоз отпада Технички подаци о средствима за сакупљање и превоз отпада обухватају:
тип возила, број возила, регистарски број, година производње, регистарски
број, година последње регистрације, капацитет возила)

