
 

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА САКУПЉАЊЕ И/ИЛИ  

ТРАНСПОРТ ОТПАДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША 

 

 

 

1. Подаци о подносиоцу захтева 

Назив подносиоца 

захтева 
  

Адреса   

Општина   

Место   

Поштански број   

Улица и број   

Телефон/факс   

E-mail адреса   

Регистарски/матични 

број 
  

 

 

2. Подаци осакупљачу и/или превознику отпада  

Назив, адреса,  

телефонски број, 

факс, e-mail адреса 

    

Контакт особа 
  

 

Врста активности 

(означити) 

Сакупљање отпада □ 

Транспорт отпада □ 

  

 

3. Подаци о отпаду 

Врста отпада   

 

 

 

Идентификација 

према Каталогу 

отпада (навести 

индексне бројеве) 

 

 

 

 

 

 



4. Кратак опис активности 

Кратак опис 

поступка  

сакупљања и/или 

транспорта отпада 

(од тренутка 

преузимања отпада 

до предаје 

овлашћеном 

оператеру на даље 

збрињавање) 

  

 

 

 

 

 

 

 

Подаци о уређајима 

који ће се користити 

приликом обављања 

делатности 

сакупљања и 

опреми за 

сакупљање 

(контејнери, бурад, 

кутије, вреће,...) 

 

Подаци о локацији 

на којој ће бити 

постављена опрема 

за сакупљање 

отпада 

 

Подаци о превозним 

средствима који ће 

се користити за 

транспорт отпада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум подношења захтева 

________________________ 

 

 

Потпис подносиоца захтева 

___________________________ 



 

 

Документација за издавање дозволе за 

сакупљање и/или транспорт отпада 

 
Уз уредно попуњен захтев је потребно приложити следећу документацију у складу са 

чланом 70 Закона о управљању отпадом ( „Службени гласник РС“, број 36/2009, 88/2010 и 

14/2016): 
 

 Доказ о регистрацији за обављање делатности (Извод о регистрацији привредног 

субјекта у Регистру привредних субјеката Агенције за привредне регистре и 

Оснивачки акт); 

 

 Доказе о набавци опреме и уређаја који ће се користити приликом обављања 

делатности сакупљања отпада или Изјаву о поседовању наведене опреме оверену 

потписом и печатом овлашћеног лица; 

 

 Податке о возилима предвиђених за обављање делатности транспорта неопасног 

отпада: 

» Решење о испуњењу услова за отпочињање и обављање јавног превоза ствари, 

из чланова 3, 5, 6 и 9 Закона о превозу у друмском саобраћају, издато од стране 

министарства надлежног за послове саобраћаја (у складу са чланом 28 Закона о 

управљању отпадом и чланом 42 Закона о превозу у друмском саобраћају); 

» Читаче и копије саобраћајних дозвола теретних возила и приколица 

предвиђених за обављање делатности транспорта неопасног отпада; 

» Податке о власништву над возилима за превоз неопасног отпада (у 

власништву, возило на лизинг, возило у закупу,...), уговор са лизинг кућом или 

закуподавцем са дефинисаним појединачним правима и обавезама у погледу 

опремљености и испуњености услова; 

 

 Податке о локацијaма на којима ће бити постављена опрема за сакупљање отпада 

(списак локација произвођача од којих се преузима отпад); 

 

 Уговор са оператером за управљање отпадом којим се уређује начин прузимања 

отпада, плаћање преко банковног рачуна, као идруга питања од значаја за преузимање 

отпада (врсте, количине, порекло, класификација отпада и др.), у складу са чланом 35 

Закона о управљању отпадом ( „Службени гласник РС“, број 36/2009, 88/2010 и 

14/2016); 

 

 Доказе о уплати републичких административних такси за издавање предметне дозволе 

(оригинал уплатница или извод из банке оверен потписом и печатом банке) на жиро 

рачун Буџета Републике Србије, у складу са чланом 82, став 1, тачка 1( и 2) Закона о 

управљању отпадом и Законом о републичким административним таксама, у износу 

од: 

 

1) (тарифни број 1): 

» за подношење захтева                                                                                  310,00 РСД 

 

 

 

 

 



 

 

2) (тарифни број 197): 

» за издавање дозволе за сакупљање отпада 

» за издавање дозволе за транспорт отпада    

» за издавање интегралне дозволе за сакупљање и транспорт отпада 

» за решење о изменама и допунама у дозволама за управљање 

отпадом 

18.940,00 РСД 

18.940,00 РСД 

31.550,00 РСД             

  6.310,00 РСД 

- број рачуна за уплату: 840-742221843-57 

- позив на број: 05-128 

 

Дозвола за сакупљање и/или транспорт отпада издаје се лицу регистрованом за обављање 

делатности сакупљања, односно лицу које има својство превозника у складу са законима 

којима се уређује превоз у јавном саобраћају, односно домаћем превознику, у складу са 

законима којима се уређује међународни јавни превоз (члан 70 ЗУО), осим:  

1) ако сам произвођач отпада транспортује отпад у постројење за управљање отпадом које за 

то има дозволу, користећи своја транспортна средства, а количине отпада не прелазе 1000 

килограма по једној пошиљци, искључујући опасан отпад;  

2) за лице које преноси отпад из домаћинства у контејнере, центре за сакупљање или у 

постројење за управљање отпадом или враћа амбалажу или искоришћене производе 

произвођачу или продавцу; 

3) за физичка лица, односно индивидуалне сакупљаче отпада, који сакупљају разврстан 

неопасан отпад на територији јединице локалне самоуправе. 

*Напомена: Секретаријат за заштиту животне средине издаје дозволе за сакупљање и/или 

транспорт неопасног отпада на територији Града Ниша. За прибављање дозволе 

за транспорт отпада на територији Републике Србије потребно је обратити се 

Министарству за заштиту животне средине. 

Захтев се подноси на писарници Градске управе града Ниша, Секретаријату за заштиту 

животне средине, у улици Николе Пашића број 24, 18000 Ниш. 

Kонтакт: тел. 018/505-523 
 


