
1 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА САКУПЉАЊЕ И ТРАНСПОРТ ОТПАДА 

 

Молим да ми се изда дозвола за сакупљање и транспорт отпада на подручју града Београда. 

Уз захтев прилажем следећа документа: 

РБ Потребна документа Форма документа Институција која издаје документ 

1 Попуњен образац захтева за издавање дозволе за сакупљање и транспорт отпада Оригинал Подносилац захтева 
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Доказ о праву власништва и праву коришћења над возилима за превоз отпада (у власништву, возило на 

лизинг), уговор са лизинг кућом са дефинисаним појединачним правима и обавезама у погледу 

опремљености и испуњености услова 

 

Оригинал/ копија по 

потреби уз оригинал дат 

на увид/ оверена копија 

Подносилац захтева / уговорне стране 

3 Очитане саобраћајне дозволе за теретна возила и приколице Копија Подносилац захтева 
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Решење/акт о испуњавању услова за отпочињање и обављање јавног превоза ствари-терета, које издаје 

министарство надлежно за послове саобраћаја (Лиценца за превоз) или Градска управа града Београда 

– Секретаријат за саобраћај / општинска  или Градска управа у случају да се превоз обавља за сопствене 

потребе (решење/потврда о упису у евиденцију) 

 

Оригинал/ копија по 

потреби уз оригинал дат 

на увид/ оверена копија 

Министарство надлежно за послове 

саобраћаја / 

Градска управа града Београда, 

Секретаријат за саобраћај / 

Општинска / Градска управа  

5 

Решење о издавању дозволе за третман, односно складиштење, поновно искоришћење и/или 

одлагање отпада (у случају обављања превоза отпада за сопствене потребе) 

 

Оригинал/копија по 

потреби уз оригинал дат 

на увид/ оверена копија 

Министарство надлежно за послове 

заштите животне средине / Градска 

управа града Београда Секретаријат за 

заштиту животне средине/ други 

надлежни орган у складу са посебним 

законом 
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Докази о испуњености обавеза и услова за отпочињање и обављање делатности превоза опасног 

отпада (у погледу превозног средства, стручне оспособљености и саветника за безбедност, руковања и 

транспорта опасном робом, исправа и сл.) у складу са АДР, односно Законом о транспорту опасне робе 

(„Службени гласник РС“, бр. 104/16, 83/18, 95/18 – др. закон и 10/19 – др. закон) и прописима донетим 

на основу овог закона, и то: 

1. Уколико је у питању цистерна којом се планира транспорт опасног отпада, уз ADR Сертификат за 
комплетно возило, потребно је и: 

а) Лице стално запослено или ангажовано путем уговора о пружању услуга на пословима и 
радним задацима Саветника за безбедност у транспорту опасне робе, закљученог на 5 година; 

б) Сертификат о стручној оспособљености за Саветника за безбедност у транспорту опасне 
робе, који издаје министарство надлежно за послове саобраћаја; 

2. Уколико је у питању теретно возило за које се не издаје ADR Сертификат за возило, потребно је 

и: 

а) Лице стално запослено или ангажовано путем уговора о пружању услуга на пословима и 
радним задацима Саветника за безбедност у транспорту опасне робе, закљученог на 5 година; 

Оригинал/ копија по 

потреби уз оригинал дат 

на увид/ оверена копија 

Подносилац захтева 

Надлежн орган у складу са посебним 

законом 
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б) Сертификат о стручној оспособљености за Саветника за безбедност у транспорту опасне 
робе, који издаје министарство надлежно за послове саобраћаја; 

3. ADR Сертификат о стручној оспособљености возача за управљање возилима која превозе опасне 
материје, који издаје министарство надлежно за послове саобраћаја; 

4. Потврда о стручној оспособљености запослених на пословима у транспорту опасне робе, који 
издаје Саветник за безбедност у транспорту опасне робе; 
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Полиса за осигурање од одговорности за штете услед смрти, повреде тела или здравља, као и оштећења 

или уништења ствари трећег лица и загађења животне средине за обављање делатности транспорта 

опасног отпада друмским саобраћајем на територији Републике Србије, на годишњем нивоу и са 

уговореним роком осигуравања од пет година 

Оригинал/ копија по 

потреби уз оригинал дат 

на увид/ оверена копија 

Овлашћене организације/банка/а.д.о. 

8 (по потреби) Документација о обављању предметне делатности (Оснивачки акт) 
Оригинал/ копија по 

потреби уз оригинал дат 

на увид/ оверена копија 

Подносилац захтева 
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Докази о набавци опреме или Изјава о поседовању опреме за сакупљање оверена потписом 
овлашћеног лица 

Оригинал/ копија по 

потреби уз оригинал дат 

на увид/ оверена копија 

Подносилац захтева/продавац опреме 
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Докази о уплати одговарајућих републичких административних такси за подношење захтева и 

издавање предметне дозволе 

 

Оригинал Банка/пошта 

 
У________________________________, 

   ________________________________ године  

 

 

Таксе/накнаде: Републичка административна такса1 за подношење захтева у износу од 320 
динара, и такса за издавање: 

- дозволе за сакупљање отпада у износу од 19.650 динара, или 
- дозволе за транспорт отпада у износу од 19.650 динара, или 
- интегралне дозволе за сакупљање и транспорт отпада у износу од 32.730 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). 

пословно име 

 подносиоца захтева 

 

ПИБ и матични број 

 

адреса/седиште 

контакт телефон 

 

потпис овлашћеног лица  

                                                           
1 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) 
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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 

 
 
 

 
 


