
 

 

На основу члана 46. став 10. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС”, бр. 
36/09, 88/10 и 14/16) 

Министар пољопривреде и заштите животне средине, доноси 

 

ПРАВИЛНИК 

о обрасцу Документа о кретању опасног отпада, обрасцу претходног обавештења, 
начину његовог достављања и упутству за њихово попуњавање 

"Службени гласник РС", број 17 од 6. марта 2017. 

  

Члан 1. 

Овим правилником прописује се образац Документа о кретању опасног отпада, 
образац претходног обавештења, начин његовог достављања и упутство за њихово 
попуњавање. 

Одредба става 1. овог члана примењује се на кретање опасног отпада у Републици 
Србији. 

 

Члан 2. 

Документ о кретању опасног отпада дат је на Обрасцу 1 – Документ о кретању опасног 
отпада, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. 

Претходно обавештењe дато је на Обрасцу 2 – Претходно обавештење, који је 
одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. 

 

Члан 3. 

Образац Документа о кретању опасног отпада из члана 2. став 1. овог правилника 
доставља се Агенцији за заштиту животне средине (у даљем: Агенција), у 
електронском облику, уносом података у информациони систем Националног регистра 
извора загађивања, најкасније 15 дана од завршетка кретања отпада са финалним, 
допуњеним подацима о отпаду, у складу са законом којим се уређује заштита података 
о личности. 

Образац претходног обавештења из члана 2. став 2. овог правилника доставља се 
министарству надлежном за послове животне средине (у даљем тексту: министарство) 
и Агенцији, у електронском облику, уносом података у информациони систем 
Националног регистра извора загађивања најмање 48 сати пре започињања кретања 
са подацима о отпаду, у складу законом којим се уређује заштита података о личности. 

Комплетно оверен и потписан Документ о кретању отпада прималац опасног отпада 
доставља и на поштанску адресу министарства и Агенције, у складу са законом којим 
се уређује управљање отпадом. 



 

Члан 4. 

Упутство за попуњавање претходног обавештења и Документа о кретању опасног 
отпада, дато је у Прилогу – Упутство за попуњавање претходног обавештења и 
Документа о кретању опасног отпада, који је одштампан уз овај правилник и чини 
његов саставни део. 

 

Члан 5. 

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о обрасцу 
Документа о кретању опасног отпада и упутству за његово попуњавање („Службени 
гласник РС”, број 114/13). 

 

Члан 6. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Републике Србије”. 

 

 

 

Број 110-00-266/2016-09 
У Београду, 13. фебруара 2017. Године 

 

Министар, 
Бранислав Недимовић, с.р. 

 

 

 

 



 

 

 

Образац 1 

 

 

ДОКУМЕНТ О КРЕТАЊУ ОПАСНОГ ОТПАДА  

 

 

Део А - Подаци о отпаду (попуњава произвођач/власник и/или други држалац 

опасног отпада) 

Врста отпада  

Класификација отпада 

Индексни број  

Ознака отпада према Q листи  

Ознака отпада према Y листи  

Ознака отпада према C листи  

UN број и класа   

Опасне карактеристике отпада (H листа)  

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 - Произвођач/власник и/или други држалац опасног отпада 

ПИБ произвођача/власника  

Матични број произвођача/власника  

Назив произвођача/власника  

Адреса 

произвођача/власник

а 

Општина  

Место  

Поштански број  

Улица и број  

Телефон  

Телефакс  

Email  

Произвођач/Власник 

отпада 

Произвођач отпада  

Власник отпада  

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 опасног отпада 

„Под материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да је 

опасан отпад одобрен за транспорт, да су испуњени сви захтеви за 

паковање и обележавање и да је превозник информисан о врсти терета 
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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 произвођача/власника отпада  

 

 

 

 

Део Ц - Транспорт опасног отпада 

ПИБ превозника отпада  

Матични број превозника отпада  

Назив превозника отпада  

Адреса превозника 

отпада 

Општина  

Место  

Поштански број  

Улица и број  

Телефон  

Телефакс  

Емаил  

Врста превозног средства  

Регистарски број превозног средства  

Рута кретања отпада Локација утовара  

Преко (виа)  

Преко (виа)  

Преко (виа)  

Локација истовара  

Изјава превозника опасног отпада: 

„Под материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да је 

опасан отпад у стању које одговара опису и да су тачни подаци дати у 

делу А”. 

 

Дозвола за управљањем 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 превозника опасног отпада  

 

Датум предаје отпада  

Читко име и презиме одговорног лица превозника отпада  

Број мобилног телефона одговорног лица превозника отпада  

Потпис и овера превозника опасног отпада  

 

 

Део Д - Прималац опасног отпада 

ПИБ примаоца отпада  

Матични број примаоца отпада  
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Назив примаоца отпада  

Адреса 

примаоца 

Општина  

Место  

Поштански број  

Улица и број  

Телефон  

Телефакс  

Email  

Прималац (означити) Постројење за складиштење отпада  

Постројење за третман отпада  

Постројење за одлагање отпада  

Дозвола за управљање отпадом 
Број  

Датум издавања  

Изјава примаоца опасног отпада 
 

„Под материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да је 

опасан 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 примаоца опасног отпада  

 

   

 

 

 

 

  


