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Бања Лука, март 2015. године 

 



 

На основу члана 51. став 9. Закона о управљању отпадом („Службени гласник 

Републике Српске“, број 111/13) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), 

министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију, 10.03.2015. године доноси 

 

 

ПРАВИЛНИК 

О ОБРАСЦУ ДОКУМЕНТА О КРЕТАЊУ ОПАСНОГ ОТПАДА И 

УПУТСТВУ ЗА ЊЕГОВО ПОПУЊАВАЊЕ 

 

Члан 1.  

Овим правилником прописује се образац Документа о кретању опасног отпада и 

упутство за његово попуњавање.  

Члан 2.  

Документ о кретању опасног отпада и упутство за његово попуњавање прописан је 

на Обрасцу који се налази у Прилогу 1. овог правилника и чини његов саставни дио. 

Члан 3.  

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Српске“.  

 

 

 

 

 

Број: 15.04-020-518/15 МИНИСТАР 

Датум: 10.03.2015. године 

 Сребренка Голић 

 

 

 

 

 



ПРИЛОГ 1. 

   

Образац  

ДОКУМЕНТ О КРЕТАЊУ ОПАСНОГ ОТПАДА  
   

Дио А – Подаци о отпаду (попуњава произвођач/власник опасног отпада) 

1. Врста отпада    

2. Класификација отпада (означити) Индексни број: Припадност: 

Q листи:  

Y листи:  

C листи:  
 

3. Извјештај о испитивању отпада Број и датум 

издавања: 

   

4. Ознака опасне карактеристике 

отпада 

   

5. Маса отпада    

6. Начин паковања отпада    

7. Врста превоза    

8. Одредиште    

9. Посебне напомене за руковање и 

додатне информације 

   

   

Дио Б – Произвођач/власник опасног отпада 

1. Назив произвођача/власника    

2. Адреса 

произвођача/власника 

Општина    

Мјесто    

Поштански 

број 

   

Улица и број    

Телефон    

Телефакс    

3. Изјава произвођача/власника опасног отпада 

„Потврђујем да је опасан отпад одобрен за транспорт, да су испуњени сви 

захтјеви за паковање и обиљежавање у складу са прописима којима се 

регулише превоз опасних материја и да је превозник информисан о врсти 

терета и неопходним предострожностима.“ 



Датум предаје отпада:    

Потпис    

   

   

Дио В – Транспорт опасног отпада 

1. Назив превозника отпада    

2. Адреса 

превозника 

отпада 

Општина    

Мјесто    

Поштански број    

Улица и број    

Телефон    

Телефакс    

3. Дозвола за превоз опасних материја Број и датум 

издавања: 

   

4. Тип превозног средства    

5. Рута кретања    

6. Изјава превозника опасног отпада: 

Потврђујем да је опасан отпад у стању који одговара опису и да су тачни 

подаци дати у дијелу А. 

Датум пријема отпада    

   

   

   

   

Потпис    

Датум предаје отпада    

Потпис    

Дио Г – Прималац опасног отпада 

1. Назив примаоца    

2.  Адреса 

примаоца 

Општина    

   Мјесто    

   Поштански број    

   Улица и број    

   Телефон    

   Телефакс    

3. Прималац (означити) Постројење за складиштење 

отпада 

 



Постројење за третман отпада 

 Постројење за одлагање 

отпада 

 Дозвола 

Број и датум издавања: 

   

4. Изјава произвођача/власника опасног отпада 

Потврђујем да је опасан отпад описан у дијелу А испоручен превозним 

средством типа _______________, регистарски број ____________________, 

као и да одговара условима за прихватање. 

Датум предаје отпада    

Потпис    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ДОКУМЕНТА О КРЕТАЊУ ОПАСНОГ ОТПАДА  

Образац Документа о кретању опасног отпада састоји се од шест истовјетних 

примјерака од којих први примјерак представља претходно обавјештење које попуњава 

произвођач/власник отпада и шаље министарству надлежном за послове заштите животне 

средине (у даљем тексту: Министарство), три дана прије започињања кретања. Други 

примјерак задржава власник отпада, трећи примјерак задржава превозник отпада, четврти 

примјерак задржава прималац отпада, пети примјерак прималац опасног отпада шаље 

Министарству, а шести примјерак прималац опасног отпада доставља првобитном 

произвођачу/власнику најкасније у року од 15 дана од дана пријема отпада.  

Дио А попуњава власник опасног отпада  

1. Под врстом отпада подразумијева се поријекло опасног отпада (индустријски и 

комерцијални отпад, те опасни отпад из домаћинства).  

2. Класификација опасног отпада врши се према Каталогу отпада. Власник отпада уписује 

шестоцифрену ознаку из Каталога отпада. Класификација опасног отпада врши се према 

Каталогу отпада, листи категорија отпада (Q листа), листи категорија опасног отпада 

према природи или активности којом се стварају (Y листа) и листи компоненти отпада 

због којих се отпад сматра опасним (C листа).  

3. Произвођач/власник опасног отпада уписује број и датум издавања Извјештаја о 

испитивању отпада коју врши овлашћена лабораторија за испитивање отпада на захтјев 

произвођача/власника отпада.  

4. Опасне карактеристике отпада одређује, на основу испитивања, овлашћена  

лабораторија за испитивање отпада издавањем Извјештаја о испитивању отпада, а на 

захтјев произвођача/власника опасног отпада.  

5. Маса отпада подразумијева масу опасног отпада изражену у тонама.  

6. Начин паковања подразумијева: дрвено буре, канистер, сандук, кесе, посуде под 

притиском, композитно паковање, у расутом стању, остало (прецизирати).  

7. Власник опасног отпада попуњава врсту превоза (друмски, жељезнички, ријечни).  

8. Власник отпада попуњава релацију, односно одредиште на које се упућује опасан отпад 

(постројење за третман или одлагање).  

9. Власник отпада уписује посебне напомене за руковање и додатне информације о 

опасном отпаду.  

Дио Б попуњава власник опасног отпада  

1. Власник опасног отпада уписује свој назив.  
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2. Власник опасног отпада уписује своју адресу.  

3. Власник опасног отпада потписује изјаву којом гарантује да је са опасним отпадом 

поступио у складу са законом.  

Први примјерак представља претходно обавјештење које попуњава произвођач/власник 

отпада и шаље Министарству, три дана прије започињања кретања.  

Власник опасног отпада у означено поље уписује датум предаје опасног отпада 

превознику.  

Дио В попуњава превозник опасног отпада  

1. Превозник опасног отпада уписује свој назив.  

2. Превозник опасног отпада уписује своју адресу.  

3. Превозник опасног отпада уписује број и датум издавања дозволе за транспорт опасних 

материја у складу са посебним законом којим се уређује превоз опасних материја.  

4. Превозник опасног отпада уписује тип превозног средства (ауто-цистерна, камион са 

контејнером и сл.).  

5. Превозник опасног отпада уписује руту кретања опасног отпада уписујући 

саобраћајнице.  

6. Превозник опасног отпада потписује изјаву да је опасан отпад примљен у стању како је 

наведено у дијелу А.  

Превозник опасног отпада у означено поље уписује датум пријема опасног отпада од 

власника опасног отпада.  

Превозник опасног отпада својим потписом у дијелу В гарантује тачност наведених 

података.  

Други примјерак задржава власник опасног отпада (2/6).  

Превозник опасног отпада у означено поље уписује датум предаје отпада примаоцу 

опасног отпада.  

Превозник опасног отпада својим потписом у дијелу В гарантује тачност наведених 

података.  

 

 



Дио Г попуњава прималац отпада  

1. Прималац опасног отпада уписује свој назив.  

2. Прималац опасног отпада уписује своју адресу.  

3. Прималац опасног отпада обиљежава једно од поља: постројење за складиштење, 

третман и одлагање опасног отпада. Прималац опасног отпада дужан је да упише број и 

датум издавања дозволе за управљање отпадом.  

4. Прималац опасног отпада у означено поље уписује датум пријема отпада од превозника.  

Прималац опасног отпада потписује изјаву да је отпад, описан у дијелу А испоручен у 

неизмијењеном стању, превозним средством наведеног регистарског броја.  

Трећи примјерак документа задржава превозник опасног отпада (3/6).  

Четврти примјерак документа задржава прималац опасног отпада (4/6).  

Пети примјерак документа прималац опасног отпада доставља Министарству (5/6).  

Шести примјерак документа прималац опасног отпада доставља произвођачу, односно 

власнику отпада (6/6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

 

I ПРАВНИ ОСНОВ  

Правни основ за доношење Правилника о обрасцу Документа о кретању опасног 

отпада и упутству за његово попуњавање садржан је у члану 51. став 9. Закона о 

управљању отпадом („Службени гласник Републике Српске“, брoj 111/13) према којем 

министар доноси правилник којим прописује образац документа о кретању опасног отпада 

и упутство за његово попуњавање и члану 82. став 2. Закона о републичкој управи 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), 

који прописује да Министар представља министарство, доноси прописе и ријешaва у 

управним и другим појединачним стварима, одлучује о правима и дужностима запослених 

у министарству и одлучује о другим питањима из дјелокруга министарства. 

II РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ПРАВИЛНИКА  

 

 Одредбама члана 97. став 1) тачка e) Закона о управљању отпадом („Службени 

гласник Републике Српске“, брoj 111/13) је прописано да ће министар у року од годину 

дана од  дана ступања на снагу овог закона донијети пропис из члана 51. став 9. овог 

закона.    

 

 У циљу ефикаснијег реализовања и контроле кретања опасног отпада на територији 

Републике Српске успоставља се систем документације која прати кретање ове категорије 

отпада а садржи податке о отпаду, његовом произвођачу, односно власнику, превознику 

отпада и  примаоцу отпада јер је интегрални систем управљања отпадом уређен Законом о 

управљању отпадом („Службени гласник Републике Српске“, брoj 111/13), којим је 

проблематика кретања отпада унутар територије Републике Српске само начелно 

нормирана, те је остављено да се ова област уреди подзаконским прописима. 

 

III  ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОЖЕНИХ РЈЕШЕЊА 

 

 Члан 1. садржи основне одредбе којима се прописује предмет регулисања овог 

правилника. 

 Чланом 2. се врши упућивање на примјену обрасца документа о кретању опасног 

отпада који је садржан у прилогу који је одштампан уз овај правилник. 

Члан 3. прописује да овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеног гласнику Републике Српске“. 

 

IV УЧЕШЋЕ ЈАВНОСТИ И КОНСУЛТАЦИЈЕ У ИЗРАДИ ПРАВИЛНИКА 

 

Приликом израде овог правилника испуњени су услови из члана 4. Смјерница за 

поступање републичких органа управе о учешћу јавности и консултацијама у изради 

закона („Службени гласник Републике Српске“, бр. 123/08 и 73/12). Процјена је да је 

Правилник од интереса за јавност, те ће бити објављен на интернет страници 



Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију ради достављања 

примједаба и сугестија. 

 

 

V ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА  

 

За спровођење овог правилника нису потребна додатна средства из буџета 

Републике Српске. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


