
 

 

             
 

УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ 

 
Општини се поверава издавање дозволе за сакупљање, транспорт и третман инертног и неопасног отпада на њеној 

територији, као и привремено складиштење инертног и неопасног отпада на локацији произвођача, односно власника 

отпада. 

 

Оператери за складишетење, третман и одлагање отпада подносе захтев за издавање дозволе. Захтев за издавање дозволе 

садржи: 

1. податке о подносиоцу захтева; 

2. податке о постројењу и локацији; 

3. податке о капацитету постројења; 

4. податке о врсти, количини и пореклу отпада; 

5. методе и технологије које ће се користити; 

6. број запослених и њихове квалификације; 

7. податке о квалификованом лицу одговорном за стручни рад. 

 

Уз захтев за издавање дозволе оператер прилаже следећу документацију: 

1. потврду о регистрацији; 

2. радни план постројења за управљање отпадом; 

3. план заштите од удеса и оверен елаборат заштите од пожара, у складу са законом; 

4. план за затварање постројења; 

5. изјаву о методама третмана или одлагање отпада; 

6. изјаву о методама третмана и одлагања остатака из постројења; 

7. сагласност о процени утицаја на животну средину или студију о процени утицаја затеченог стања, у 

складу са законом; 

8. копије одобрења и сагласност других надлежних органа, издатих у складу са законом; 

9. финансијске и друге гаранције или одговарајуће осигурање за случај удеса или штете причињене трећим 

лицима; 

10. потврду о уплати одговарајуће административне таксе. 

 

Надлежни орган за издавање дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада, по потреби, може захтевати додатне 

податке, информације или документацију за издавање дозволе. 

 

Таксе: 

 

1. Републичка административна такса је 15.490,00 динара за издавање дозволе за сакупљање или транспорт 

отпада; 

2. Републичка административна такса је 25.820,00 динара  за издавање интегралне дозволе за сакупљање и 

транспорт отпада; 

3. Републичка административна такса је 51.650,00 динара за издавање дозволе за третман отпада. 

Жиро рачун број 840 – 742221843 – 57, сврха дознаке: републичка административна такса, прималац: Буџет Републике 

Србије, шифра плаћања: 153 (физичка лица) и 253 (правна лица), модел 97, позив на број: 66 – 237. 

4. Локалне административе таксе износе : 100,00 динара ( у складу са тарифним бројем 1.) 

Жиро рачун 840 – 742251843 – 73, сврха дознаке: локална административна такса за доношење решења, прималац: 

Локалне административне таксе, шифра плаћања 153 (физичка лица) и 253 (правна лица), модел: 97, позив на број: 66 – 

237.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


