
Na osnovu člana 46. stav 10. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10 i 14/16)
Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine, donosi

Pravilnik o obrascu Dokumenta o kretanju opasnog otpada, obrascu
prethodnog obaveštenja, načinu njegovog dostavljanja i uputstvu za

njihovo popunjavanje

Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 17/2017 od 6.3.2017. godine, a stupio je na snagu
14.3.2017.

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuje se obrazac Dokumenta o kretanju opasnog otpada, obrazac prethodnog obaveštenja, način
njegovog dostavljanja i uputstvo za njihovo popunjavanje.

Odredba stava 1. ovog člana primenjuje se na kretanje opasnog otpada u Republici Srbiji.

Član 2.

Dokument o kretanju opasnog otpada dat je na Obrascu 1 – Dokument o kretanju opasnog otpada, koji je odštampan uz
ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Prethodno obaveštenje dato je na Obrascu 2 – Prethodno obaveštenje, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov
sastavni deo.

Član 3.

Obrazac Dokumenta o kretanju opasnog otpada iz člana 2. stav 1. ovog pravilnika dostavlja se Agenciji za zaštitu životne
sredine (u daljem: Agencija), u elektronskom obliku, unosom podataka u informacioni sistem Nacionalnog registra izvora
zagađivanja, najkasnije 15 dana od završetka kretanja otpada sa finalnim, dopunjenim podacima o otpadu, u skladu sa
zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Obrazac prethodnog obaveštenja iz člana 2. stav 2. ovog pravilnika dostavlja se ministarstvu nadležnom za poslove životne
sredine (u daljem tekstu: ministarstvo) i Agenciji, u elektronskom obliku, unosom podataka u informacioni sistem Nacionalnog
registra izvora zagađivanja najmanje 48 sati pre započinjanja kretanja sa podacima o otpadu, u skladu zakonom kojim se
uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Kompletno overen i potpisan Dokument o kretanju otpada primalac opasnog otpada dostavlja i na poštansku adresu
ministarstva i Agencije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje upravljanje otpadom.

Član 4.

Uputstvo za popunjavanje prethodnog obaveštenja i Dokumenta o kretanju opasnog otpada, dato je u Prilogu – Uputstvo za
popunjavanje prethodnog obaveštenja i Dokumenta o kretanju opasnog otpada, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov
sastavni deo.

Član 5.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o obrascu Dokumenta o kretanju opasnog otpada i
uputstvu za njegovo popunjavanje („Službeni glasnik RS”, broj 114/13).

Član 6.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.
Broj 110-00-266/2016-09
U Beogradu, 13. februara 2017. godine

Ministar,
Branislav Nedimović, s.r.

NAPOMENA REDAKCIJE: Obrasce u PDF formatu možete preuzeti klikom na sledeći link:
Obrasci
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При лог  

УПУТ СТВО  
ЗА ПО ПУ ЊА ВА ЊЕ ПРЕТ ХОД НОГ ОБА ВЕ ШТЕ ЊА  
И ДО КУ МЕН ТА О КРЕ ТА ЊУ ОПА СНОГ ОТ ПА ДА 

Обра зац До ку мен та о кре та њу опа сног от па да са сто ји се од 
шест исто вет них при ме ра ка од ко јих пр ви при ме рак пред ста вља 
прет ход но оба ве ште ње. 

Обра зац прет ход ног оба ве ште ња се до ста вља ис кљу чи во 
елек трон ски Аген ци ји за за шти ту жи вот не сре ди не уно сом у ин-
фор ма ци о ни си стем На ци о нал ног ре ги стра из во ра за га ђи ва ња, 
нај ма ње 48 са ти пре за по чи ња ња кре та ња от па да. Без уне тог прет-
ход ног оба ве ште ња у за кон ски про пи са ном ро ку, До ку мент о кре-
та њу опа сног от па да ни је мо гу ће кре и ра ти.

Прет ход но оба ве ште ње је мо гу ће од ја ви ти нај ка сни је за-
кључ но са пред ви ђе ним да ном по чет ка кре та ња опа сног от па да. 
Уко ли ко про из во ђач, од но сно вла сник от па да, у на ве де ном пе ри о-
ду не од ја ви прет ход но оба ве ште ње, а кре та ње от па да не за поч не, 
по треб но је да се пи сме но обра ти Аген ци ји са из ја вом.

У прет ход ном оба ве ште њу се по пу ња ва ју сви по да ци  – Део 
А, Део Б, Део Ц и Део Д са по да ци ма о про из во ђа чу, од но сно вла-
сни ку от па да, тран спор те ру и при ма о цу от па да, вр сти и про це ње-
ној ко ли чи ни от па да, кла си фи ка ци ји от па да, вр сти пре во за и од ре-
ди шту, као и про це ње ним да ту мом пре да је на ве де ног от па да, ко ју 
је пот пи сао произ во ђач, од но сно вла сник.

Кре и ра њем прет ход ног оба ве ште ња и ње го вим по пу ња ва-
њем, ауто мат ски се у ин фор ма ци о ном си сте му до би ја обра зац 
До ку мен та о кре та њу опа сног от па да по пу њен са свим по да ци ма, 
ко ји је по треб но од штам па ти у пет ко пи ја ди рект но из ин фор ма ци-
о ног си сте ма, ка ко би сви уче сни ци у кре та њу от па да пра во вре ме-
но има ли сво ју ко пи ју.

За по дат ке ко ји у прет ход ном оба ве ште њу не мо ра ју би ти 
пре ци зни (про це ње ни су), мо гу ће је ка сни је, у за кон ском ро ку од 
15 да на од по чет ка кре та ња опа сног от па да, ура ди ти ко рек ци је у 
До ку мен ту о кре та њу опа сног от па да. Уко ли ко се тач на ма са от па-
да из ме ре на код при ма о ца от па да раз ли ку је од про це ње не ма се у 
на ја ви, прет ход ни вла сник опа сног от па да је ду жан да ту ко ли чи-
ну из ме ни у елек трон ском обра сцу До ку мен та о кре та њу опа сног 
от па да у ин фор ма ци о ном си сте му На ци о нал ног ре ги стра из во ра 
за га ђи ва ња.

Нај ка сни је 15-тог да на од по чет ка кре та ња опа сног от па да 
нео п ход но је у Инфор ма ци о ном си сте му из вр ши ти по твр ду До ку-
мен та, на кон че га се по да ци у До ку мен ту ви ше не мо гу ме ња ти и 
чи ме се за кљу чу је про цес кре та ња опа сног от па да. Овим се до би ја 
ком пле тан до ку мен то ва ни до каз да су опе ра ци је упра вља ња на ве-
де ним от па дом из вр ше не у скла ду са За ко ном.

Уко ли ко про из во ђач/вла сник опа сног от па да не из вр ши по-
твр ду До ку мен та о кре та њу опа сног от па да у за кон ском ро ку, по-
да ци ће би ти до ста вље ни ми ни стар ству ко је ће за по че ти по сту пак 
про ве ре кре та ња от па да.

Про из во ђач/вла сник опа сног от па да у сва ком тре нут ку мо же 
да пре гле да сва до ку мен та ко ја је кре и рао у ин фор ма ци о ном си-
сте му На ци о нал ног ре ги стра. 

Прет ход ни вла сник опа сног от па да у ро ку од 15 да на од да-
на при је ма ове ре ног и пот пи са ног ше стог при мер ка, елек трон ски 
до ста вља До ку мент о кре та њу опа сног от пада, уно сом по да та ка о 
тач ној ко ли чи ни от па да, као и тач ним да ту мом пре да је на ве де ног 
от па да у ин фор ма ци о ни си стем На ци о нал ног ре ги стра из во ра за-
га ђи ва ња Аген ци је за за шти ту жи вот не сре ди не.

Део А (По пу ња ва про из во ђач/вла сник опа сног от па да)

Вр ста от па да Под вр стом от па да под ра зу ме ва се по ре кло опа-
сног от па да (ин ду стриј ски, ко мер ци јал ни, опа-
сан от пад из до ма ћин ства)  

Кла си фи ка ци ја от па да Кла си фи ка ци ја опа сног от па да се вр ши пре ма 
Ка та ло гу от па да да том у Пра вил ни ку о ка те го-
ри ја ма, ис пи ти ва њу и кла си фи ка ци ји от па да 
(„Слу жбе ни гла сник РС”, број 56/10) Вла сник 
от па да упи су је ше сто ци фре ну озна ку из Ка та-
ло га от па да

Кла си фи ка ци ја опа сног от па да вр ши се пре-
ма ка та ло гу от па да, ли сти ка те го ри ја от па да (Q 
ли ста), ли сти ка те го ри ја опа сног от па да пре ма 
по ре клу и са ста ву (Y ли ста), ли сти ком по нен-
ти от па да због ко јих се от пад сма тра опа сним 
(С ли ста), као и опа сним ка рак тери сти ка ма от-
па да (Х ли сти)  При пад ност од ре ђе ним ли ста-
ма и опа сне ка рак те ри сти ке от па да од ре ђу је, на 
осно ву ис пи ти ва ња, овла шће на акре ди то ва на 
ла бо ра то ри ја за ис пи ти ва ње от па да из дава њем 
Из ве шта ја о ис пи ти ва њу от па да, а на зах тев 
про из во ђача/вла сни ка опа сног от па да
По ље UN број и кла са ни је оба ве зно по ље  Ове 
по дат ке да је Са вет ник за без бед ност у тран спор-
ту опа сне ро бе ко је пре во зник опа сног от па да 
мо ра да има у скла ду са чла ном 36  За ко на о 
тран спор ту опа сне ро бе  Са вет ник је ли це ко је је 
на кон те о риј ске обу ке по ло жи ло струч ни ис пит  
За сва пи та ња у ве зи при ме не ADR и RID про-
пи са опе ра те ри тре ба да се обра те на ве де ним 
са вет ни ци ма  
На до њем лин ку су да ти тех нич ки про пи си ко ји 
су са став ни део Анек са А и Б Европ ског спо ра-
зу ма о ме ђу на род ном друм ском пре во зу опа сне 
ро бе (ADR):
http://www prav no-in for ma ci o ni-si  stem rs/
SlGla  sn ik  Por  ta l /v i  ew doc?uuid=0ff70eb4-
5f72-47c6-ac01-f1cc63c1369b&ac tid=&re-
gac tid=379134&doctype=reg&la test=true&fir-
stCall=true
Уко ли ко би се опа сан от пад пре во зио же ле зни-
цом, при ме њу је се RID:
http://www pravno-informacioni-sistem rs/
SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=667f8242-e26f-
47e6-ab7d-b81a210db0f7&actid=&regactid=3664
03&doctype=reg&latest=true&firstCall=true

Ма са от па да (t) Ма са от па да под ра зу ме ва ма су опа сног от па да 
из ра же ну у то на ма  

На чин па ко ва ња от па да На чин па ко ва ња под ра зу ме ва: бу ре, ка ни стер, 
сан дук, ке се, по су де под при ти ском, ком по зит но 
па ко ва ње, у ра су том ста њу, оста ло (пре ци зи ра-
ти) 

Фи зич ко ста ње от па да Упи са ти јед ну од по ну ђе них оп ци ја: чвр ста ма-
те ри ја  – прах, чвр ста ма те ри ја  – ко ма ди, ви ско-
зна па ста, теч на ма те ри ја, та лог 

Из ве штај о ис пи ти ва њу от па да Про из во ђач/вла сник опа сног от па да упи су је 
број и да тум из да ва ња Из ве шта ја о ис пи ти ва њу 
от па да ко ју вр ши овла шће на акре ди то ва на ла бо-
ра то ри ја за ис пи ти ва ње от па да на зах тев про из-
во ђа ча/вла сни ка от па да  

Од ре ди ште Вла сник от па да по пу ња ва на зив по стро је ња 
на ко је се упу ћу је опа сан от пад (по стро је ње за 
трет ман или од ла га ње)  

Вид пре во за Вла сник опа сног от па да по пу ња ва вр сту пре во-
за (друм ски, же ле знич ки, реч ни)  

По себ не на по ме не за ру ко ва ње и 
до дат не ин фор ма ци је 

Вла сник от па да упи су је по себ не на по ме не за 
ру ко ва ње и до дат не ин фор ма ци је о опа сном от-
па ду о ко ји ма је по треб но да пре во зник от па да 
тре ба да бу де ин фор ми сан  

Део Б  – ПО ДА ЦИ О ПРО ИЗ ВО ЂА ЧУ/ВЛА СНИ КУ ОТ ПА ДА

ПИБ про из во ђа ча/вла сни ка Про из во ђач, од но сно вла сник опа сног от па да 
упи су је свој по ре ски иден ти фи ка ци о ни број  
Овај број има девет ци фа ра  

Ма тич ни број про из во ђа ча/вла-
сни ка 

Про из во ђач, од но сно вла сник опа сног от па да 
упи су је ма тич ни број пред у зе ћа  

На зив про из во ђа ча/вла сни ка Про из во ђач, од но сно вла сник опа сног от па да 
упи су је свој на зив  

Адре са про из во ђа ча/вла сни ка Про из во ђач, од но сно вла сник опа сног от па да 
упи су је по дат ке о сво јој адре си  – оп шти на, ме-
сто, по штан ски број, ули цу и број, те ле фон, те-
ле факс, као и Е ма ил адре су  

Про из во ђач/вла сник от па да Про из во ђач, од но сно вла сник опа сног от па да 
обе ле жа ва зна ком „Х” јед но од по ља: про из во-
ђач, вла сник или опе ра тер по стро је ња за упра-
вља ње от па дом  

Пред ви ђе ни на чин по сту па ња са 
от па дом

Про из во ђач, од но сно вла сник опа сног от па да 
упи су је на чин трет ма на ко јем ће би ти под врг нут 
пред мет ни от пад  

До зво ла за управља ње от па дом Уко ли ко про из во ђач/вла сник опа сног от па да 
озна чи по стро је ње за упра вља ње от па дом, ду-
жан је да упи ше број и да тум из да ва ња до зво ле 
за упра вља ње от па дом  



Из ја ва про из во ђа ча/вла сни ка от-
па да 

/ 

Да тум пре да је от па да Про из во ђач, од но сно вла сник опа сног от па да 
упи су је да тум пре да је от па да пре во зни ку от па да 

Име и пре зи ме (чит ко) У ово по ље упи су је се чит ко име и пре зи ме ли ца 
ко је је по пу ња ва ДЕО А и ДЕО Б до ку мен та о 
кре та њу от па да  

Пот пис и ове ра Про из во ђач, од но сно вла сник опа сног от па да 
сво јим пот пи сом и пе ча том у де лу Б га ран ту је 
тач ност на ве де них по да та ка  

Део Ц  – ПО ДА ЦИ О ПРЕ ВО ЗНИ КУ ОТ ПА ДА

ПИБ пре во зни ка от па да Пре во зник опа сног от па да упи су је свој по ре ски 
иден ти фи ка ци о ни број  Овај број има девет ци-
фа ра  

Ма тич ни број пре во зни ка от па да Пре во зник опа сног от па да упи су је ма тич ни број 
пред у зе ћа  

На зив пре во зни ка от па да Пре во зник опа сног от па да упи су је свој на зив  
Адре са пре во зни ка Пре во зник опа сног от па да упи су је по дат ке о 

сво јој адре си - оп шти на, ме сто, по штан ски број, 
ули цу и број, те ле фон, те ле факс, као и Е ма ил 
адре су  

Вр ста пре во зног сред ства Пре во зник опа сног от па да упи су је тип пре во-
зног сред ства (ауто ци стер на, ка ми он са кон теј-
не ром и сл )  

Ре ги стар ски број пре во зног 
сред ства 

Пре во зник опа сног от па да упи су је ре ги стар ски 
број пре во зног сред ства ко је се ко ри сти за пре-
воз пред мет ног опа сног от па да  

Ру та кре та ња от па да Пре во зник опа сног от па да упи су је пре ци зан 
пре во зни пут са по себ но на зна че ним ло ка ци ја-
ма уто ва ра и ис то ва ра, као и ме сти ма кроз ко је 
се кре ће пре во зно сред ство са пред мет ним опа-
сним от па дом  На ве сти мак си мал но три про ла-
зна ме ста  Уко ли ко је ме сто уто ва ра и ис то ва ра 
исто, про ла зна ме ста не тре ба уно си ти  

До зво ла за упра вља ње от па дом Пре во зник опа сног от па да упи су је број и да тум 
из да ва ња до зво ле за упра вља ње от па дом из да-
то од над ле жног ор га на у скла ду са За ко ном о 
упра вља њу от па дом  

Из ја ва пре во зни ка от па да / 
Да тум при је ма от па да Пре во зник опа сног от па да упи су је да тум при-

је ма от па да од про из во ђа ча, од но сно вла сни ка 
от па да 

Име и пре зи ме (чит ко) У ово по ље упи су је се чит ко име и пре зи ме ли-
ца ко је је по пу ни ло ДЕО Ц до ку мен та о кре та њу 
от па да  

Пот пис и ове ра Пре во зник опа сног от па да сво јим пот пи сом и 
пе ча том у де лу Ц га ран ту је тач ност на ве де них 
по да та ка  

Да тум пре да је от па да Пре во зник опа сног от па да упи су је да тум пре да-
је от па да при ма о цу опа сног от па да  

Име и пре зи ме (чит ко) У ово по ље упи су је се чит ко име и пре зи ме ли ца 
ко је је пре да ло опа сан от пад при ма о цу опа сног 
от па да  

Пот пис и ове ра Пре во зник опа сног от па да сво јим пот пи сом и 
пе ча том га ран ту је да је пре да ја из вр ше на на ве-
де ног да на  

Део Д  – ПО ДА ЦИ О ПРИ МА О ЦУ ОТ ПА ДА

ПИБ при ма о ца от па да При ма лац опа сног от па да упи су је свој по ре ски 
иден ти фи ка ци о ни број  Овај број има девет ци-
фа ра  

Ма тич ни број при ма о ца от па да При ма лац опа сног от па да упи су је свој ма тич ни 
број пред у зе ћа  

На зив при ма о ца от па да При ма лац опа сног от па да упи су је свој на зив  
Адре са при ма о ца При ма лац опа сног от па да упи су је по дат ке о сво-

јој адре си  – оп шти на, ме сто, по штан ски број, 
ули цу и број, те ле фон, те ле факс, као и Е ма ил 
адре су  

При ма лац (озна чи ти са „x”) При ма лац опа сног от па да обе ле жа ва јед но од 
по ља у за ви сно сти од то га да ли је по стро је ње 
за скла ди ште ње, трет ман или од ла га ње опа сног 
от па да  

До зво ла за упра вља ње от па дом При ма лац опа сног от па да је ду жан да упи ше 
број и да тум из да ва ња до зво ле за упра вља ње от-
па дом  

Из ја ва при ма о ца от па да При ма лац опа сног от па да пот пи су је из ја ву да је 
от пад, опи сан у де лу А ис по ру чен у не из ме ње-
ном ста њу, пре во зним сред ством на ве де ног ре-
ги стар ског бро ја  

Да тум при је ма от па да При ма лац опа сног от па да упи су је да тум при је ма 
опа сног от па да од пре во зни ка опа сног от па да  

Име и пре зи ме (чит ко) У ово по ље упи су је се чит ко име и пре зи ме ли-
ца ко је је пре у зе ло опа сан от пад од пре во зни ка 
опа сног от па да  

Пот пис и ове ра При ма лац опа сног от па да сво јим пот пи сом и пе-
ча том га ран ту је да је при јем из вр шен на ве де ног 
да на  
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