
Образац број 1  
   
Образац 
број:  

1  

Назив 
обрасца:  

Захтев за издавање дозволе за увоз опасног отпада  

Правни 
основ:  

Члан 72. Закона о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 
88/10, 14/16 и 95/18) и Правилник о садржини документације која се 
подноси уз захтев за издавање дозволе за увоз, извоз и транзит отпада 
("Службени гласник РС", бр. 60/09, 101/10, 48/17, 80/17, 98/17 и 38/18) 

Образац 
користи  
(попуњава):  

Увозник  

Коментар:    

У Републику Србију могу се увозити само одређене врсте опасног отпада у складу са 
чланом 2. Уредбе о одређивању појединих врста опасног отпада које се могу увозити као 
секундарне сировине ("Службени гласник РС", број 60/09).  

Захтев се подноси министарству надлежном за послове животне средине.  

Уз захтев подноси се прописана документација:  

1. Општа документација (члан 3. Правилника)  

1) Обавештење о прекограничном кретању отпада  

2) Документ о прекограничном кретању отпада и  

3) Извештај о испитивању отпада  

2. Посебна документација (члан 8. став 1. и члан 9. Правилника)  

1) уговор између увозника и извозника отпада, са роком важности до завршетка 
испоруке отпада и са регулисаним обавезама у случају да се отпад врати у 
државу извоза ако испоручени отпад није третиран како је намеравано;  

2) уговор између увозника отпада и прерађивача, уколико увозник није 
истовремено и прерађивач отпада;  

3) доказ да су увозник, извозник и превозник отпада регистровани за обављање 
делатности;  

4) изјава извозника отпада о врсти, количини, саставу, месту и технолошком 
процесу из кога настаје отпад, као и о разлозима за његов извоз;  

5) изјава прерађивача отпада о капацитетима постројења за прераду увезеног 
отпада и врсти отпада који ће настати прерадом увезеног отпада, као и о 
начину његовог збрињавања;  

6) сагласност на процену утицаја на животну средину или одлуку надлежног 
органа о ослобађању обавезе израде процене утицаја на животну средине 



и/или дозволу за рад постројења у којем ће се вршити третман увезеног 
отпада;  

7) налаз надлежног републичког органа за инспекције послове о спровођењу 
мера заштите животне средине и о испуњености услова заштите животне 
средине за рад постројења за прераду увезеног отпада;  

8) подаци о тарифном броју царинске тарифе, начину превоза и испоруке отпада 
(одједном или у више пошиљки);  

9) подаци о граничном прелазу на коме ће се извршити увоз, очекивани термин 
доласка отпада на гранични прелаз и рути кретања отпада од граничног 
прелаза до царинарнице и даље до прерађивача;  

10) доказ о обавезном осигурању опасне отпадне материје у домаћем и 
међународном превозу за случај штете причињене трећим лицима, којим је 
обухваћена и штета загађења животне средине;  

11) одговарајућа полиса осигурања или јемство банке на износ који је потребан 
за покриће трошкова прераде опасног отпада без опасности по животну 
средину;  

12) полиса осигурања превозника отпада или јемство банке на износ који је 
потребан за покриће трошкова санације животне средине као последице 
оштећења амбалаже отпада при превозу, чији је корисник министарство 
надлежно за послове животне средине;  

13) доказ о уплаћеној административној такси.  

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА УВОЗ ОПАСНОГ 
ОТПАДА  

  
Увозник (пун назив):    
Адреса:    
Матични број из АПР:    
Претежна делатност/шифра:    
Одговорно лице и контакт телефон и факс:    
Прерађивач (пун назив):    
Адреса:    
Матични број из АПР:    
Претежна делатност/шифра:    
Одговорно лице и контакт телефон и факс:    
Пројектовани капацитет постројења за прераду отпада:    
Извозник (пун назив):    
Адреса:    
Одговорно лице и контакт телефон и факс:    



Врста отпада са индексним бројем из Каталога отпада: 

Количина отпада: 

Ознака отпада у Републици Србији: 

Тарифни број царинске тарифе: 

Начин превоза и испоруке отпада (једнократне или вишекратне) 

Превозник-ци (пун назив): 

Адреса: 

Одговорно лице и контакт телефон и факс: 

Гранични прелаз за увоз и рута кретања: 

У вези са Обавештењем (Нотификацијом) бр. 

Подносилац захтева 

(потпис овлашћеног лица) 

Прилог: 

Општа документација (члан 3) и посебна документација (члан 8. став 1. и члан 9) - 
Правилник о садржини документације која се подноси уз захтев за издавање дозволе за 
увоз, извоз и транзит отпада  
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