
 

 

Прилог   

 

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ОБАВЕШТЕЊА  

И ДОКУМЕНТА О КРЕТАЊУ ОПАСНОГ ОТПАДА  

 

Образац Документа о кретању опасног отпада састоји се од шест истоветних 

примерака од којих први примерак представља претходно обавештење.  

Образац претходног обавештења се доставља искључиво електронски Агенцији 

за заштиту животне средине уносом у информациони систем Националног регистра 

извора загађивања, најмање 48 сати пре започињања кретања отпада. Без унетог прет-

ходног обавештења у законски прописаном року, Документ о кретању опасног отпада 

није могуће креирати. 

Претходно обавештење је могуће одјавити најкасније закључно са предвиђеним 

даном почетка кретања опасног отпада. Уколико произвођач, односно власник отпада, 

у наведеном периоду не одјави претходно обавештење, а кретање отпада не започне, 

потребно је да се писмено обрати Агенцији са изјавом  

У претходном обавештењу се попуњавају сви подаци – Део А, Део Б, Део Ц и 

Део Д са подацима о произвођачу, односно власнику отпада, транспортеру и примаоцу 

отпада, врсти и процењеној количини отпада, класификацији отпада, врсти превоза и 

одредишту, као и процењеним датумом предаје наведеног отпада, коју је потписао про-

извођач, односно власник. 

Креирањем претходног обавештења и његовим попуњавањем, аутоматски се у 

информационом систему добија образац Документа о кретању опасног отпада попуњен 

са свим подацима, који је потребно одштампати у 5 копија директно из информационог 

система, како би сви учесници у кретању отпада правовремено имали своју копију. 

За податке који у претходном обавештењу не морају бити прецизни (процењени 

су), могуће је касније, у законском року од 15 дана од почетка кретања опасног отпада, 

урадити корекције у Документу о кретању опасног отпада. Уколико се тачна маса отпа-

да измерена код примаоца отпада разликује од процењене масе у најави, претходни 

власник опасног отпада је дужан да ту количину измени у електронском обрасцу 

Документа о кретању опасног отпада у информационом систему Националног регистра 

извора загађивања. 

Најкасније 15-тог дана од почетка кретања опасног отпада неопходно је у Ин-

формационом систему извршити потврду Документа, након чега се подаци у Доку-

менту више не могу мењати и чиме се закључује процес кретања опасног отпада. Овим 

се добија комплетан документовани доказ да су операције управљања наведеним 

отпадом извршене у складу са Законом. 

Уколико произвођач/власник опасног отпада не изврши потврду Документа о 

кретању опасног отпада у законском року, подаци ће бити достављени министарству 

које ће започети поступак провере кретања отпада. 

Произвођач/власник опасног отпада у сваком тренутку може да прегледа сва 

документа која је креирао у информационом систему Националног регистра.  

Претходни власник опасног отпада у року од 15 дана од дана пријема овереног и 

потписаног шестог примерка, електронски доставља Документ о кретању опасног отпа-

да, уносом података о тачној количини отпада, као и тачним датумом предаје наведеног 

отпада у информациони систем Националног регистра извора загађивања Агенције за 

заштиту животне средине. 
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Део А (Попуњава произвођач/власник опасног 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 
датом у Правилику о категоријама, испитивању и класификацији 
отпада („Сл.гласник РС” број 56/10) Власник отпада уписује шесто-
цифрену 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 (С листа), као и опасним каракте-
ристикама отпада (Х листи). Припадност одређеним листама и 
опасне карактеристике отпада одређује, на основу испитивања, 
овлашћена акредитована лабораторија за испитивање отпада изда-
вањем Извештаја о испитивању отпада, а на захтев произвођа-
ча/власника опасног отпада. 

Поље UN број и класа није обавезно поље. Ове податке даје Савет-
ник за безбедност у транспорту опасне робе које превозник опасног 
отпада мора да има у складу са чланом 36. Закона о транспорту 
опасне робе. Саветник је лице које је након теоријске обуке 
положило стручни испит. За сва питања у вези примене ADR и RID 
прописа оператери треба да се обрате наведеним саветницима.  

На доњем линку су дати технички прописи који су саставни део 
Анекса А и Б Европског споразума о међународном друмском 
превозу опасне робе (ADR): 

http://www.pravno-informacioni-
sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=0ff70eb4-5f72-47c6-ac01-
f1cc63c1369b&actid=&regactid=379134&doctype=reg&latest=true&fir
stCall=true 

Уколико би се опасан отпад превозио железницом, примењује се 
RID: 

http://www.pravno-informacioni-
sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=667f8242-e26f-47e6-ab7d-
b81a210db0f7&actid=&regactid=366403&doctype=reg&latest=true&fir
stCall=true 

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 

Власник отпада уписује посебне напомене за руковање и додатне 
информације о опасном отпаду о којима је потребно да превозник 

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=0ff70eb4-5f72-47c6-ac01-f1cc63c1369b&actid=&regactid=379134&doctype=reg&latest=true&firstCall=true
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=0ff70eb4-5f72-47c6-ac01-f1cc63c1369b&actid=&regactid=379134&doctype=reg&latest=true&firstCall=true
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=0ff70eb4-5f72-47c6-ac01-f1cc63c1369b&actid=&regactid=379134&doctype=reg&latest=true&firstCall=true
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=0ff70eb4-5f72-47c6-ac01-f1cc63c1369b&actid=&regactid=379134&doctype=reg&latest=true&firstCall=true
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=667f8242-e26f-47e6-ab7d-b81a210db0f7&actid=&regactid=366403&doctype=reg&latest=true&firstCall=true
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=667f8242-e26f-47e6-ab7d-b81a210db0f7&actid=&regactid=366403&doctype=reg&latest=true&firstCall=true
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=667f8242-e26f-47e6-ab7d-b81a210db0f7&actid=&regactid=366403&doctype=reg&latest=true&firstCall=true
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=667f8242-e26f-47e6-ab7d-b81a210db0f7&actid=&regactid=366403&doctype=reg&latest=true&firstCall=true
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руковање и 
додатне 
информације  

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 
про-извођача/ 
власника  

Произвођач, односно власник опасног отпада уписује матични број 
предузећа.  

Назив произвођа-
ча/власника  

Произвођач, односно власник опасног отпада уписује свој назив.  

Адреса 
произвођа-
ча/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/влас-
ник 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 управ-
љање отпадом  

Уколико произвођач/власник опасног отпада означи постројење за 
управљање отпадом, дужан је да упише број и датум издавања 
дозволе за управљање отпадом.  

Изјава произвођа-
ча/ 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.  

 

 

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 Превозник опасног отпада уписује податке о својој адреси - 
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превозника  општина, место, поштански број, улицу и број, телефон, телефакс, 
као и Е маил 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 
отпада  

Превозник опасног отпада уписује прецизан превозни пут са 
посебно назначеним 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 управ-
љање 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 превоз-
ника 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 Е маил 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 управ-
љање 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.  
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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.  

 

 


