
Образац  

ДОКУМЕНТ О КРЕТАЊУ ОПАСНОГ ОТПАДА  
   

ДЕО А - ПОДАЦИ О ОТПАДУ (ПОПУЊАВА ПРОИЗВОЂАЧ/ВЛАСНИК ОТПАДА)  

Врста отпада     

Класификација отпада  

Индексни број отпада     

Ознака отпада према Q листи  Q  

Ознаке отпада према Y листи  Y / Y / Y  

Ознака отпада према C листи  C 

Опасне карактеристике отпада (H листи)  H / H / H 

Маса отпада (t)     

Начин паковања отпада     

Физичко стање отпада     

Извештај о испитивању 

отпада  

Број     

Датум издавања     

Одредиште     

Вид превоза     

Посебне напомене за 

руковање и додатне 

информације  

   

   

ДЕО Б - ПОДАЦИ О ПРОИЗВОЂАЧУ/ВЛАСНИКУ ОПАСНОГ ОТПАДА  

ПИБ произвођача/власника     

Матични број 

произвођача/власника  

   

Назив произвођача/власника     

Адреса 

произвођача

/власника  

Општина     

Место     

Поштански број     

Улица и број     

Телефон     

Телефакс     

E mail     

Произвођач/власник отпада (означити са "x")  

Произвођач     

Власник     

Оператер постројења 

за управљање 

отпадом  

   

  



Предвиђени начин поступања са отпадом  

Операција поновног 

искоришћења (R 

листа)  

R___  

Операција одлагања 

(D листа)  

D___  

Дозвола за управљање отпадом  
Број     

Датум издавања     

Изјава произвођача/власника отпада  

"Потврђујем да је отпад одобрен за транспорт, да су испуњени сви захтеви за паковање и 

обележавање 

и да је превозник информисан о врсти терета и неопходним предострожностима."  

Датум предаје отпада     

Читко име и презиме одговорног лица 

произвођача/власника отпада  

   

Број мобилног телефона одговорног лица 

произвођача/власника отпада  

   

Потпис и овера     

   

ДЕО Ц - ПОДАЦИ О ПРЕВОЗНИКУ ОТПАДА  

ПИБ превозника отпада     

Матични број превозника отпада     

Назив превозника отпада     

Адреса 

превозника 

отпада  

Општина     

Место     

Поштански број     

Улица и број     

Телефон     

Телефакс     

E mail     

Врста превозног средства     

Регистарски број превозног средства     

Рута кретања отпада  

Локација утовара     

Преко (via)     

Преко (via)     

Преко (via)     

Локација истовара     

Изјава превозника отпада: 

"Потврђујем да је отпад у стању које одговара опису и да су тачни подаци дати у делу А."  

Дозвола за управљање отпадом  
Број     

Датум издавања     



Датум пријема отпада     

Читко име и презиме одговорног лица превозника отпада     

Број мобилног телефона одговорног лица превозника 

отпада  

   

Потпис и овера     

Датум предаје отпада     

Читко име и презиме одговорног лица превозника отпада     

Број мобилног телефона одговорног лица превозника 

отпада  

   

Потпис и овера     

   

ДЕО Д - ПОДАЦИ О ПРИМАОЦУ ОТПАДА  

ПИБ примаоца отпада     

Матични број примаоца отпада     

Назив примаоца отпада     

Адреса 

примаоца 

отпада  

Општина     

Место     

Поштански број     

Улица и број     

Телефон     

Телефакс     

Е маил     

Прималац (означити са "x")  

Постројење за складиштење 

отпада  

   

Постројење за третман отпада     

Постројење за одлагање отпада     

Дозвола за управљање отпадом  
Број     

Датум издавања     

Изјава примаоца отпада  

"Потврђујем да је отпад описан у делу А испоручен превозним средством типа  

____________________,  

регистарски број _______________, као и да одговара условима за прихватање" 

Датум пријема отпада    

Читко име и презиме одговорног 

лица примаоца отпада  
  

Број мобилног телефона одговорног 

лица примаоца отпада  
  

Потпис и овера    



  

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ДОКУМЕНТА О КРЕТАЊУ ОПАСНОГ ОТПАДА  

Образац Документа о кретању опасног отпада састоји се од шест истоветних примерака.  

Први примерак представља претходно обавештење које попуњава произвођач/власник отпада и шаље 

министарству надлежном за послове заштите животне средине (у даљем тексту: Министарство), три дана пре 

започињања кретања.  

Други примерак задржава власник отпада.  

Трећи примерак задржава превозник отпада.  

Четврти примерак задржава прималац отпада.  

Пети примерак прималац опасног отпада шаље Министарству, као и надлежном органу аутономне покрајине 

ако се кретање отпада врши на територији аутономне покрајине.  

Шести примерак прималац опасног отпада доставља првобитном произвођачу/власнику најкасније у року од 

10 дана од дана пријема отпада.  

Претходни власник опасног у року од 5 дана од дана пријема шестог примерка, електронски доставља податке 

Агенцији за заштиту животне средине, уносом података из документа о кретању опасног отпада у 

информациони систем Агенције преко портала www.sepa.gov.rs.  

Део А  

ПОДАЦИ О ОТПАДУ (ПОПУЊАВА ПРОИЗВОЂАЧ/ВЛАСНИК ОТПАДА)  

Врста отпада  Под врстом отпада подразумева се порекло опасног отпада (индустријски, комерцијални, 

опасан отпад из домаћинства).  

Класификација 

отпада  

Класификација опасног отпада се врши према Каталогу отпада. Власник отпада уписује 

шестоцифрену ознаку из Каталога отпада.  

Класификација опасног отпада врши се према каталогу отпада, листи категорија отпада (Q 

листа), листи категорија опасног отпада према пореклу и саставу (Y листа), листи 

компоненти отпада због којих се отпад сматра опасним (C листа), као и опасним 

карактеристикама отпада (H листи). Припадност одређеним листама и опасне 

карактеристике отпада одређује, на основу испитивања, овлашћена акредитована 

лабораторија за испитивање отпада издавањем Извештаја о испитивању отпада, а на захтев 

произвођача/власника опасног отпада.  

Маса отпада (t)  Маса отпада подразумева масу опасног отпада изражену у тонама.  

Начин паковања 

отпада  

Начин паковања подразумева: буре, канистер, сандук, кесе, посуде под притиском, 

композитно паковање, у расутом стању, остало (прецизирати)  

Физичко стање 

отпада  

Уписати једну од понуђених опција: чврста материја - прах, чврста материја - комади, 

вискозна паста, течна материја, талог  

Извештај о 

испитивању отпада  

Произвођач/власник опасног отпада уписује број и датум издавања Извештаја о 

испитивању отпада коју врши овлашћена акредитована лабораторија за испитивање 

отпада на захтев произвођача/власника отпада.  

Одредиште  Власник отпада попуњава назив постројења на које се упућује опасан отпад (постројење за 

третман или одлагање).  

Вид превоза  Власник опасног отпада попуњава врсту превоза (друмски, железнички, речни).  

Посебне напомене 

за руковање и 

додатне  

информације  

Власник отпада уписује посебне напомене за руковање и додатне информације о опасном 

отпаду о којима је потребно да превозник отпада треба да буде информисан.  



Део Б  

ПОДАЦИ О ПРОИЗВОЂАЧУ/ВЛАСНИКУ ОТПАДА  

ПИБ 

произвођача/власника  

Произвођач, односно власник опасног отпада уписује свој порески идентификациони 

број. Овај број има 9 цифара.  

Матични број 

произвођача/власника  

Произвођач, односно власник опасног отпада уписује матични број предузећа.  

Назив 

произвођача/власника  

Произвођач, односно власник опасног отпада уписује свој назив.  

Адреса 

произвођача/власника  

Произвођач, односно власник опасног отпада уписује податке о својој адреси - 

општина, место, поштански број, улицу и број, телефон, телефакс, као и Е маил адресу.  

Произвођач/власник 

отпада  

Произвођач, односно власник опасног отпада обележава знаком "Х" једно од поља: 

произвођач, власник или оператер постројења за управљање отпадом.  

Предвиђени начин 

поступања са 

отпадом  

Произвођач, односно власник опасног отпада уписује начин третмана којем ће бити 

подвргнут предметни отпад.  

Дозвола за 

управљање отпадом  

Уколико произвођач/власник опасног отпада означи постројење за управљање отпадом, 

дужан је да упише број и датум издавања дозволе за управљање отпадом.  

Изјава произвођача/ 

власника отпада  

/  

Датум предаје отпада  Произвођач, односно власник опасног отпада уписује датум предаје отпада превознику 

отпада  

Име и презиме 

(читко)  

У ово поље уписује се читко име и презиме лица које је попуњава ДЕО А и ДЕО Б 

документа о кретању отпада.  

Потпис и овера  Произвођач, односно власник опасног отпада својим потписом и печатом у делу Б 

гарантује тачност наведених података.  

   

Напомена:  Ако власник у року од 15 дана не прими примерак попуњеног Документа о кретању отпада од 

примаоца, покреће поступак провере кретања отпада преко превозника и примаоца и дужан је да о 

налазу извести Министарство надлежно за послове заштите животне средине, без одлагања, као и 

надлежни орган аутономне покрајине ако се кретање отпада врши на територији аутономне 

покрајине.  

Напомена:  Произвођач/власник опасног отпада у року од 5 дана од дана пријема шестог примерка, 

електронски доставља податке Агенцији за заштиту животне средине, уносом података из 

документа о кретању отпада у информациони систем Агенције преко портала www.sepa.gov.rs  

Део Ц  

ПОДАЦИ О ПРЕВОЗНИКУ ОТПАДА  

ПИБ превозника 

отпада  

Превозник опасног отпада уписује свој порески идентификациони број. Овај број има 9 

цифара.  

Матични број 

превозника отпада  

Превозник опасног отпада уписује матични број предузећа.  

Назив превозника 

отпада  

Превозник опасног отпада уписује свој назив.  

Адреса превозника  Превозник опасног отпада уписује податке о својој адреси - општина, место, поштански 

број, улицу и број, телефон, телефакс, као и E mail адресу.  

Врста превозног 

средства  

Превозник опасног отпада уписује тип превозног средства (аутоцистерна, камион са 

контејнером и сл.).  

Регистарски број 

превозног средства  

Превозник опасног отпада уписује регистарски број превозног средства које се користи за 

превоз предметног опасног отпада.  

Рута кретања Превозник опасног отпада уписује прецизан превозни пут са посебно назначеним 



отпада  локацијама утовара и истовара, као и местима кроз које се креће превозно средство са 

предметним опасним отпадом. Навести максимално 3 пролазна места. Уколико је место 

утовара и истовара исто, пролазна места не треба уносити.  

Дозвола за 

управљање 

отпадом  

Превозник опасног отпада уписује број и датум издавања дозволе за управљање отпадом 

издато од надлежног органа у складу са Законом о управљању отпадом.  

Изјава превозника 

отпада  

/  

Датум пријема 

отпада  

Превозник опасног отпада уписује датум пријема отпада од произвођача, односно 

власника отпада  

Име и презиме 

(читко)  

У ово поље уписује се читко име и презиме лица које је попунило ДЕО Ц документа о 

кретању отпада.  

Потпис и овера  Превозник опасног отпада својим потписом и печатом у делу Ц гарантује тачност 

наведених података.  

Датум предаје 

отпада  

Превозник опасног отпада уписује датум предаје отпада примаоцу опасног отпада.  

Име и презиме 

(читко)  

У ово поље уписује се читко име и презиме лица које је предало опасан отпад примаоцу 

опасног отпада.  

Потпис и овера  Превозник опасног отпада својим потписом и печатом гарантује да је предаја извршена 

наведеног дана.  

Део Д  

ПОДАЦИ О ПРИМАОЦУ ОТПАДА  

ПИБ примаоца 

отпада  

Прималац опасног отпада уписује свој порески идентификациони број. Овај број има 9 

цифара.  

Матични број 

примаоца отпада  

Прималац опасног отпада уписује свој матични број предузећа.  

Назив примаоца 

отпада  

Прималац опасног отпада уписује свој назив.  

Адреса примаоца  Прималац опасног отпада уписује податке о својој адреси - општина, место, поштански 

број, улицу и број, телефон, телефакс, као и E mail адресу.  

Прималац  

(означити са "x")  

Прималац опасног отпада обележава једно од поља у зависности од тога да ли је 

постројење за складиштење, третман или одлагање опасног отпада.  

Дозвола за 

управљање 

отпадом  

Прималац опасног отпада је дужан да упише број и датум издавања дозволе за управљање 

отпадом.  

Изјава примаоца 

отпада  

Прималац опасног отпада потписује изјаву да је отпад, описан у делу А испоручен у 

неизмењеном стању, превозним средством наведеног регистарског броја.  

Датум пријема 

отпада  

Прималац опасног отпада уписује датум пријема опасног отпада од превозника опасног 

отпада.  

Име и презиме 

(читко)  

У ово поље уписује се читко име и презиме лица које је преузело опасан отпад од 

превозника опасног отпада.  

Потпис и овера  Прималац опасног отпада својим потписом и печатом гарантује да је пријем извршен 

наведеног дана.  
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