
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД  ЧАЧАК 
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ
ГРУПА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА САКУПЉАЊЕ И ТРАНСПОРТ ОТПАДА

На основу члана 62.   и  70.  Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“ број

36/09, 88/10 и 14/16) подносим  захтев  за издавање дозволе за:

 

сакупљање, 

транспорт или 

сакупљање и транспорт неопасног отпада (заокружити радњу за коју се подноси захтев).

 

Подаци о отпаду:

Врста отпада ______________________________________________________________________

Класификација отпада ______________________________________________________________

Планирана годишња
количина отпада       ________________________________________________________________

Методе и технологије које ће се користити ____________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Опрема и уређаји који ће се користити: _______________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Уз захтев достављам:
РБ Документа Форма документа

1 Потврда о регистрацији Копија
2. Податке о врсти и количини отпада који се транспортује Оригинал
3. Податке о  опреми за сакупљање отпада Оригинал
4. Податке о превозним средствима Копија
Упознат/а сам са одредбом члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку („Службени

гласник РС“, бр. 18/2016), којом је прописано да у поступку који се покреће по захтеву странке

орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води

службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће



те  податке  прибавити  сама.  Ако  странка  у  року  не  поднесе  личне  податке  неопходне  за

одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.

ОЗНАЧИТЕ ЗНАКОМ X У ПОЉИМА 

ИСПОД
РБ Подаци из документа Сагласан сам да 

податке прибави 

орган

Достављам сам

1. Копије одобрења и сагласности других 
надлежних органа, издатих у складу са законом

Потврда о уплати административне таксе. (ОБАВЕЗНО ЗАОКРУЖИТИ за издавање које дозволе 
уплаћујете Републичку административну таксу) 
a. Републичка административна такса за издавање дозволе за  сакупљање  неопасног отпада  у
износу од 20 080,00 динара
б. Републичка административна такса за издавање дозволе за  транспорт неопасног  отпада  у
износу од 20 080,00 динара
в. Републичка административна такса за издавање дозволе за сакупљање и транспорт неопасног
отпада  у износу од 33 080,00 динара

Административна такса се уплаћује на жиро рачун број 840-742221843-57, шифра плаћања 153,

позив на  број  97  93-034,  сврха  дознаке  „Републичка  административна такса“,  прималац Буџет

Републике Србије

У________________________________,
   ____________________________ године

Име и презиме физичког лица/пословно име
правног лица/предузетника

                                подносиоца захтева-оператера

МБ и ПИБ (за правно лице/предузетника)

Адреса пребивалишта/седиште

Контакт телефон

Потпис (и печат за правно лице)


