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ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ТРЕТМАН (СКЛАДИШТЕЊЕ, ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ, ОДЛАГАЊЕ) ОТПАДА 

 

Молим да ми се изда дозвола за третман (скадиштење, поновно искоришћење, одлагање) отпада, у постројењу на катастарској парцели број ________________, КО _______________, 

на адреси ____________________________________________________________, Градска општина _____________________. 

Уз захтев прилажем следећа документа: 

РБ Потребна документа Форма документа Институција која издаје документ 

1 Попуњен образац захтева за издавање дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада1 Оригинал Подносилац захтева 

2 Радни план постројења за управљање отпадом Оригинал Подносилац захтева 

3 

Акт о извршеној категоризацији коришћеног објекта, земљишта и делатности оператера, односно 

субјекта заштите од пожара, према угрожености од пожара; сагласност на план заштите од пожара ако 

је оператер у обавези да такву сагласност прибави са приложеним паном или правила заштите од 

пожара у зависности од категорије угрожености од пожара, као и програм основне обуке запослених 

из области заштите од пожара на који је надлежни орган издао сагласност; 

Оригинал/ копија по 

потреби уз оригинал дат 

на увид/ оверена копија 
Надлежна служба МУП  

4 
Сагласност на план заштите од удеса, ако је оператер у обавези да такву сагласност прибави, у складу 

са законом 

копија по потреби уз 

оригинал дат на увид/ 

оверена копија 

Министарство надлежно за послове 

заштите животне средине / надлежна 

служба МУП у зависности од 

карактеристика постројења 

5 План за затварање постројења Оригинал Подносилац захтева 

6 Изјава о методама третмана, односно поновног искоришћења или одлагања отпада; Оригинал Подносилац захтева 

7 Изјава о методама третмана, односно поновног искоришћења и одлагања остатака из постројења; Оригинал Подносилац захтева 

8 

Акт о именовању квалификованог лица одговорног за стручни рад, у којем се потврђује да то лице 

испуњава прописане услове, са приложеним доказима: 

а) да је квалификовано лице стално запослено код правног субјекта који је подносилац захтева за 

издавање дозволе за управљање неопасним и/или опасним отпадом (фотокопија радне 

књижице/копија захтева за пријаву радника и сл); 

b) да је квалификовано лице у постројењу за управљање неопасним отпадом лице које: (1) није 
кажњавано за било које кривично дело; (2) има најмање средњу стручну спрему, са обављеним 
приправничким стажом (копија дипломе и радне књижице, уговора о раду или сл); 

c) да је квалификовано лице у постројењу за управљање опасним отпадом лице које:  

(1) није кажњавано за било које кривично дело; (2) има најмање стечено високо образовање на 
студијама првог степена (основне академске студије и основне струковне студије), односно 
најмање више образовање из природно-математичких, медицинских или техничко-технолошких 

Оригинал 

a) копија 
b) копија/оригинал 
c) копија/оригинал 

Подносилац захтева 

a) подносилац захтева 
b) c) (1) надлежна служба МУП РС 
b) c) (2) подносилац захтева/образовна 

установа 

 

                                                           
1 Правилник о обрасцу захтева за издавање дозволе за третман, односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање отпада („Службени гласник РС“, број 38/18) 
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наука и да има најмање три године радног искуства (копија дипломе и радне књижице, уговора о 
раду или сл). 

9 
Сагласност на студију о процени утицаја на животну средину или студију о процени утицаја затеченог 

стања или акт о ослобађању од процене утицаја на животну средину, у складу са законом 

Оригинал/ копија по 

потреби уз оригинал дат 

на увид/ оверена копија 

Надлежни орган зан послове заштите 

животне средине, у складу са 

посебним законом  

10 
Копије одобрења и сагласности других надлежних органа (грађевинске, употребне дозволе / решење 

о легализацији или озакоњењу објекта, водних аката и сл), издатих у складу са посебним законом 

Оригинал/ копија по 

потреби уз оригинал дат 

на увид/ оверена копија 

Секретаријат за урбанизам и 

грађевинске послове Градске управе 

града Београда или одговарајућа 

служба за послове урбанизма у 

Управама градских општина Барајево, 

Гроцка, Лазаревац, Младеновац, 

Обреновац, Сопот и Сурчин. 

Секретаријат за послове озакоњења 

објеката Градске управе града 

Београда или надлежне службе за 

послове озакоњења градских општина 

Барајево, Гроцка, Лазаревац, 

Младеновац, Обреновац, Сопот и 

Сурчин. 

ЈВП / Министарство пољопривреде, 

шумарства и водопривреде 
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Финансијске и друге гаранције или одговарајуће осигурање за случај удеса или штете причињене 

трећим лицима; 

Финансијске или друге гаранције којима се осигурава испуњавање услова из дозволе за одлагање 

отпада на депонију, са роком важности за време рада депоније, укључујући процедуре затварања 

депоније и одржавање након затварања у складу са законом 

Оригинал/ копија по 

потреби уз оригинал дат 

на увид/ оверена копија 
Овлашћене организације/банка/а.д.о. 

12 

Извештај овлашћене организације о испитивању отпада, са извршеном класификацијом и утврђеним 
индексним бројем отпада и другим подацима, у складу са Правилником о категоријама, испитивању и 
класификацији отпада („Службени гласник РС“, бр. 56/10 и 93/19) – за затечено стање, односно 
постојећа постројења; 

Оригинал/ копија по 

потреби уз оригинал дат 

на увид/ оверена копија 

Овлашћена организација / 

лабораторија 

13 Доказ  о уплати републичке  административне таксе Оригинал Банка/пошта 

14 Копија плана парцеле 

Оригинал/ копија по 

потреби уз оригинал дат 

на увид/ оверена копија 

Републички геодетски завод, Служба 

за катастар непокретности 

15 
Основ коришћења земљишта и објекта: 
a) доказ о праву својине (лист непокретности или власнички лист),  
b) уговор о закупу 

Оригинал/ копија по 

потреби уз оригинал дат 

на увид/ оверена копија 

a) РГЗ, Служба за катастар 
непокретности  

b) Подносилац захтева 

 
У________________________________, 

   ________________________________ године  

 

пословно име 

 подносиоца захтева 

 

ПИБ и матични број 
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Таксе/накнаде: Републичка административна такса2 за подношење захтева у износу од 320 

динара, и такса за издавање дозволе за третман отпада у износу од 65.490 динара, уплаћују се 

на жиро рачун број 840-742221843-57, са моделом 97 и контролним бројем и шифром 

територије општине на којој се налази постројење за управљање отпадом (Вождовац 41-019; 

Врачар 38-020; Звездара 32-022; Земун 35-021; Нови Београд 59-013; Палилула 53-015; 

Раковица 29-120; Савски венац 50-016; Стари град 44-018; Чукарица 65-011; Барајево 68-010; 

Гроцка 62-012; Лазаревац 27-056; Младеновац 82-070; Обреновац 56-014; Сопот 47-017; Сурчин 

17-124). 

 

адреса/седиште 

контакт телефон 

 

потпис овлашћеног лица  

 
 
 
 
Напомена: 
- Градска управа је дужна да реши предмет у року од 60 дана од дана подношења захтева са уредном документацијом. 
- У случају да захтев не садржи сва потребна документа, подносилац захтева је дужан да исти допуни у року који му службено лице одреди. Уколико подносилац не отклони 

недостатке у остављеном року захтев ће бити одбачен. 
- Орган је дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их 

прибавља и обрађује. Орган може од странке да захтева само оне податке који су неопходни за њену идентификацију и документе који потврђују чињенице о којима се не води 
службена евиденција 

 
 
 

                                                           
2 Закон о РАТ – Тарифни број 1 и 197 (“Службени гласник РС”, број  43/03... ,50/16, 61/17,  113/17, 3/18, 50/18, 95/18, 38/19, 86/19, 90/19-исправка и 144/20) 

 


