
Образац број 8  
   
Образац 
број:  

8  

Назив 
обрасца:  

Захтев за издавање потврде о пријави извоза неопасног отпада  

Правни 
основ:  

Члан 72. Закона о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 
88/10, 14/16 и 95/18) и Уредба о Листи неопасног отпада за који се не 
издаје дозвола, са документацијом која прати прекогранично кретање 
("Службени гласник РС", број 102/10)  

Образац 
користи 
(попуњава):  

Извозник  

Коментар:    

Захтев се подноси министарству надлежном за послове животне средине.  

Уз захтев подноси се прописана документација из чл. 3. и 4. Уредба о Листи неопасног 
отпада за који се не издаје дозвола, и то:  

1) Документ који прати прекогранично кретање неопасног отпада (ДППКНО)  

2) копија уговора између лица које организује кретање неопасног отпада и увозника и/или 
примаоца отпада, ради третмана  

3) Извештај о испитивању отпада  

Неопасан отпад за који се подноси захтев за издавање потврде о пријави и извоза дат је у 
Прилогу 1. Уредбе (Листа ИИБ-1):  

Ознака отпада  Назив отпада  

Б1.  Б1010    Б1. ОТПАДИ ОД МЕТАЛА И МЕТАЛНИХ ЛЕГУРА У МЕТАЛНОЈ 
НЕДИСПЕРГОВАНОЈ ФОРМИ  

Б1-
5  

Б1010  ГА140  Отпаци алуминијума  

  
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ ПРИЈАВЕ ЗА ИЗВОЗ 

НЕОПАСНОГ ОТПАДА  
  
Извозник (пун назив):   
Адреса:    
Одговорно лице, контакт телефон, факс, е-маил    
Генератор отпада (пун назив):    
Адреса:    
Одговорно лице, контакт телефон, факс, е-маил    
Увозник (пун назив):    



Адреса:

Одговорно лице, контакт телефон, факс, е-маил

Прерађивач (пун назив):

Адреса:

Одговорно лице, контакт телефон, факс, е-маил

Пројектовани капацитет постројења за прераду отпада:

Уговор извозника са увозником

(број уговора и време важења):

ИДЕНТИФИКАЦИЈА ОТПАДА:
(уписати одговарајуће ознаке)
1. Базел ознака БЦ - (Анекс IX)
2. ОЕЦД (ако је другачије од БЦ)
3. ЕЦ листа отпада
4. Национална ознака.

Опис и назив отпада:
Количина отпада(т):

Период испоруке отпада:                                                      од: .................... до:

Тарифни број царинске тарифе:

Земља (држава) увоза:

Земље (државе) транзита:

Гранични прелаз за извоз:

Подносилац захтева

(потпис овлашћеног лица)

Прилог:

Општа и посебна документација - чл. 3. и 4. Уредбе о Листи неопасног отпада за који се не
издаје дозвола, са документацијом која прати прекогранично кретање
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