ЗАХТЕВ ЗА ИЗУЗИМАЊЕ ОД ОБАВЕЗЕ ПРИБАВЉАЊА ДОЗВОЛЕ ЗА
СКЛАДИШТЕЊЕ 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 о локацији
Назив, адреса,
телефонски број,
факс, e-mail
адреса
Лице одговорно
за управљање
отпадом
Врста складишта
(означити)
Количина отпада
који се годишње
произведе
3. Подаци о отпаду
Врста и количина
отпада
Идентификација
према Каталогу
отпада (навести
индексне бројеве)

Складишта капацитета мање од 10t инертног отпада

□

Складишта капацитета мање од 2t неопасног отпада

□

Инертан
Неопасан

4. Кратак опис активности складиштења рециклабилног отпада на предметној локацији

Датум подношења захтева

Потпис подносиоца захтева

________________________

___________________________

Дозвола се не издаје за
( члан 61 Закона о управљању отпадом
("Службени гласник РС", бр. 36/2009 и 88/2010)):
1)
2)
3)
4)
5)

1)
2)

3)

4)

5)
6)
7)
8)

Кретање отпада унутар локације произвођача отпада;
Контејнере за отпад из домаћинства на јавним местима;
Складишта капацитета мање од 10t инертног отпада;
Складишта капацитета мање од 2t неопасног отпада;
Механичку припрему неопасног отпада за транспорт (пресовање, балирање,
сецкање и друго)
За складишта капацитета мањег од 10t инертног отпада и складишта капацитета
мањег од 2t неопасног отпада издаје се Потврда о изузимању од обавезе прибављања
дозволе. Уз уредно попуњен захтев за изузимање од обавезе прибављања дозволе
потребно је, у складу са чланом 61 Закона о управљању отпадом ("Службени
гласник РС", бр. 36/2009 и 88/2010) и Правилником о садржини потврде о
изузимању од обавезе прибављања дозволе за складиштење инертног и неопасног
отпада ("Службени гласник РС", број 73/2010), приложити следећу документацију:
Решење из АПР-а;
Документ под називом - Акт о процени ризика по здравље људи и животну
средину (израђен у облику изјаве о потенцијалним ризицима по здравље људи и
животну средину и мерама за њихово спречавање и уклањање);
Уговор о преузимању или предаји отпада, након складиштења, са овлашћеним
оператером који преузима предметни отпад на даље збрињавање, а који треба да
садржи:
» врсте отпада које ће се складиштити на предметној локацији, а које су
предмет уговора,
» локацију/локације са којих оператер преузима предметни отпад,
» чија је обавеза транспорт отпада са локације произвођача до локације
оператера;
Изјава произвођача отпада да транспортоване количине отпада не прелазе 1000 кг
по једној пошиљци (Ако сам произвођач отпада транспортује отпад својим превозним
средством са локације произвођача до локације оператера);
Уговор о закупу или уговор о купопродаји пословног простора на чијој локацији
се обавља складиштење отпада;
Потврду о уплати републичке административне таксе;
Решење надлежног инспекцијског органа којим се налаже прибављање потврде
(уколико власник отпада поседује такав документ);
Одлуку о отварању продајног објекта.

Захтев за прибављање потврде садржи:
1) Податке о подносиоцу захтева
2) Податке о локацији
3) Податке о врсти и количини отпада
4) Податке о капацитету складишта
5) Податке о количини инертног или неопасног отпада који се годишње производи
(уколико се ради о произвођачу отпада)
6) Кратак опис активности
Републичка административна такса (тарифни број 197):
-за потврду за изузимање од обавеза прибављања дозволе
2.530,00 дин.
- број рачуна за уплату: 840-742221843-57
- позив на број: 05-128
*Напомена: Захтев се подноси на писарници Управе за комуналне делатности, енергетику и
саобраћај Града Ниша, у улици Николе Пашића број 24, 18000 Ниш.
Контакт: тел. 018- 504-543, факс 018-296-066

