
ОБРАЗАЦ 

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА САКУПЉАЊЕ И ТРАНСПОРТ ОТПАДА 

НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БЕОГРАДА 

 

 

Захтев за издавање 

дозволе за 

 

сакупљање отпада  

транспорт отпада  

сакупљање и транспорт отпада  

продужетак важења дозволе  

 

I. Подаци о подносиоцу захтева: 

 

Назив подносиоца захтева   

Матични број, ПИБ и датум регистрације у 

Регистру привредних субјеката Агенције за 

привредне регистре 

 

Одговорно лице  

Адреса   

Oпштина   

Meсто   

Поштански број   

Особа за контакт  

Телефон/факс   

E-mail   

 

II. Подаци о отпаду који се сакупља и транспортује 

Врсте отпада у зависности од опасних 

карактеристика 

Инертан  

Неопасан  

Опасан  

Врсте отпада по пореклу Комунални  



Комерцијални  

Индустријски  

Kласификација отпада (навести све 

индексне бројеве отпада који се складишти 

у постројењу), у складу са правилником1 

којим се прописују категорије, испитивање 

и класификација отпада 

Неопасан 

 

 

 

Опасан 

 

 

 

У случају складиштења опасног отпада, 

навести опасне карактеристике отпада, у 

складу са правилником којим се прописују 

категорије, испитивање и класификација 

отпада 

 

 

III. Подаци о опреми за сакупљање отпада (контејнери, бурад, кутије, вреће 
и сл, димензије, капацитет, коришћење, материјал од којег је опрема 

израђена) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

IV. Подаци о локацији и начину на који ће бити постављена опрема за 

сакупљање отпада (локација произвођача отпада, јавна површина за коју је 
прибављена сагласност/одобрење надлежног органа и сл.) 

 

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________
__________________________________________ 

 

V. Подаци о возилима за транспорт отпада 

________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

                                       
1 Каталог отпада – Прилог 1 Правилника о категоријама, испитивању и класификацији 

отпада („Службени гласник РС”, број 56/10 и 93/19) 

 



VI. Прилози: 

 

1. Доказ о праву власништва и праву коришћења над возилима за превоз 
отпада (очитане/копије саобраћајних дозвола теретних возила и 

приколица, односно уговор о лизингу са дефинисаним појединачним 
правима и обавезама у погледу опремљености и испуњености услова) 

2. 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 у 

случају да се превоз обавља за сопствене потребе (потврда о упису у 

евиденцију) 

3. Акт надлежног органа којим се утврђује испуњеност услова и одобрава 
обављање превоза терета у друмском саобраћају у складу са посебним 

законом2, и то:  

а) акт којим привредно друштво, друго правно лице или предузетник стиче 
право на обављање јавног превоза терета у друмском саобраћају (Лиценца 

за превоз и Извод лиценце које издаје министарство надлежно за послове 
саобраћаја), или  

б) решење о захтеву за евидентирање, односно потврда надлежног органа 

за свако пријављено теретно возило привредног друштва, другог правног 

лица или предузетника коме се дозвољава обављање превоза терета за 

сопствене потребе у међународном друмском саобраћају (упис у 

евиденцију министарства надлежног за послове саобраћаја) или домаћем 

друмском саобраћају (упис у евиденцију општинске, односно градске 

управе, односно управе града Београда на чијој територији се налази 

седиште односно пребивалиште привредног друштва, другог правног лица 

или предузетника) 

4. Решење о издавању дозволе за третман, односно складиштење, поновно 

искоришћење и/или одлагање отпада (у случају обављања превоза отпада 

за сопствене потребе) 

                                       
2 У складу са одредбама Закона о превозу терета у друмском саобраћају („Службени 

гласник РС“, број 68/2015 и 41/2018) 



5. 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. 104/2016, 83/2018, 

95/2018 – др. закон и 10/2019 – др. закон) и прописима донетим на основу 

овог закона, и то: 

5.1. 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; 

5.2. 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; 

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

5.3. ADR Сертификат о стручној оспособљености возача за управљање 
возилима која превозе опасне материје, који издаје министарство 

надлежно за послове саобраћаја; 

5.4. Потврда о стручној оспособљености запослених на пословима у 
транспорту опасне робе, који издаје Саветник за безбедност у транспорту 

опасне робе; 

5.5. 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;  

6. (по потреби) Документација о обављању предметне делатности (Оснивачки 

акт) 

7. Докази о набавци опреме или Изјава о поседовању опреме за сакупљање 

оверена потписом овлашћеног лица 

8. Докази о уплати одговарајућих републичких административних такси за 

подношење захтева и издавање предметне дозволе: 



Републичка административна такса3 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). 

9.  Друга документација на захтев надлежног органа за издавање дозволе. 

                                       
3 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) 

 


