
 

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА САКУПЉАЊЕ И/ИЛИ  

ТРАНСПОРТ ОТПАДА 

 

 

 

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 □ 

Локација  

(означити) 

Територија Града Ниша □ 

Територија Републике □ 

  

 

3. Подаци о отпаду 

Врста отпада   

Идентификација 

према Каталогу 

отпада (навести 

индексне бројеве) 

 



4. Кратак опис активности 

Кратак опис 

поступка приликом  

сакупљања и/или 

транспорта отпада 

  

Подаци о опреми за 

сакупљање и 

уређајима који ће се 

користити 

 

Подаци опревозним 

средствима који ће 

се користити 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 и 88/2010): 

 Доказ о регистрацији за обављање делатности; 

 Копије саобраћајних дозвола возила предузећа предвиђених за обављање делатности 

транспорта неопасног отпада; 

 Другa документација на захтев органа надлежног за издавање дозволе; 

 Потврда о уплати републичке административне таксе. 

 

Републичка административна такса (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 

17.260,00 

17.260,00 

28.760,00 

  5.750,00 

- 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, 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: Захтев се подноси на писарници Управе за комуналне делатности, енергетику и 

саобраћај Града Ниша, у улици Николе Пашића број 24, 18000 Ниш. 

Kонтакт: тел. 018- 504-543, факс 018-296-066 
 


