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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 скла-
диштење 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 испору-
чен превозним средством типа _______________, регистар-
ски број ____________________, као и да одговара услови-
ма 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 сре-
дине (у даљем тексту: Министарство) три дана прије започињања 
кретања. Други примјерак задржава власник отпада, трећи примје-
рак задржава превозник отпада, четврти примјерак задржава при-
малац отпада, пети примјерак прималац опасног отпада шаље Ми-
нистарству, 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 отпа-
да. Власник отпада уписује шестоцифрену ознаку из Каталога отпа-
да. 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/власни-
ка отпада. 

4. Опасне карактеристике отпада одређује, на основу испити-
вања, овлашћена лабораторија за испитивање отпада издавањем 
Извјештаја о испитивању отпада, а на захтјев произвођача/власни-
ка опасног отпада. 

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

6. Начин паковања подразумијева: дрвено буре, канистер, сан-
дук, 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 одла-
гање). 

9. Власник отпада уписује посебне напомене за руковање и до-
датне информације о опасном отпаду. 

Дио Б попуњава власник опасног отпада 
1. Власник опасног отпада уписује свој назив. 
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 по-

пуњава произвођач/власник отпада и шаље Министарству, три 
дана прије започињања кретања. 

Власник опасног отпада у означено поље уписује датум пре-
даје 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 зако-
ном 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 от-
пада уписујући саобраћајнице. 

6. Превозник опасног отпада потписује изјаву да је опасан от-
пад 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 гаран-
тује тачност наведених података. 

Други примјерак задржава власник опасног отпада (2/6). 
Превозник опасног отпада у означено поље уписује датум пре-

даје отпада примаоцу опасног отпада. 
Превозник опасног отпада својим потписом у дијелу В гаран-

тује 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: по-

стројење за складиштење, третман и одлагање опасног отпада. 
Прималац опасног отпада дужан је да упише број и датум издава-
ња 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 сред-
ством наведеног регистарског броја. 

Трећи примјерак Документа задржава превозник опасног от-
пада (3/6). 

Четврти примјерак Документа задржава прималац опасног от-
пада (4/6). 

Пети примјерак Документа прималац опасног отпада доста-
вља Министарству (5/6). 

Шести примјерак Документа прималац опасног отпада доста-
вља произвођачу, односно власнику отпада (6/6).

405
На основу члана 50. став 6. Закона о управљању отпа-

дом (“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, грађеви-
нарство и екологију, 10.03.2015. године,  д о н о с и 

ПРАВИЛНИК
О ОБРАСЦУ ДОКУМЕНТА О КРЕТАЊУ ОТПАДА И 

УПУТСТВУ ЗА ЊЕГОВО ПОПУЊАВАЊЕ

Члан 1. 
Овим правилником прописују се Образац Документа о 

кретању отпада и Упутство за његово попуњавање. 

Члан 2. 
Документ о кретању отпада и Упутство за његово по-

пуњавање прописани су на Oбрасцу, који се налази у При-
логу 1. овог правилника и чини његов саставни дио. 
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Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”. 

Број: 15.04-020-520/15
10. марта 2015. године Министар,
Бања Лука Сребренка Голић, с.р.

ПРИЛОГ 1.
Образац 

ДОКУМЕНТ О КРЕТАЊУ ОТПАДА 

Дио А – Подаци о отпаду (попуњава произвођач/власник отпа-
да)
1. Врста отпада   
2. Класификација 

отпада (означити)
Индексни број: Припадност Q листи:

3. Маса отпада   
4. Начин паковања 

отпада
  

5. Извјештај о испити-
вању отпада

Број и датум 
издавања:

  

Дио Б – Произвођач/власник отпада
1. Назив произвођача/

власника
  

2. Адреса 
произво-
ђача/
власн-ика

Општина   
Мјесто   
Поштански 
број

  

Улица и 
број

  

Телефон   
Телефакс   

3. Произвођач/власник 
отпада (означити)

Произвођач
Власник
Оператер 
постројења 
за управљање 
отпадом
Дозвола,
бгрој и датум 
издавања:

  

Предвиђен на-
чин поступања 
са отпадом:

Опера-
ција

Опера-
ција

R D
4. Датум предаје отпада   

Потпис   

Дио В – Транспорт отпада
1. Назив превозника отпада   
2. Адреса прево-

зника отпада
Општина   
Мјесто   
Поштански 
број

  

Улица и број   
Телефон   
Телефакс   

3. Начин транспорта   
4. Релација   
5. Рута кретања   
6. Дозвола за превознике отпада Број и датум издавања:
7. Датум пријема отпада   

Потпис   
Датум предаје отпада   
Потпис   

Дио Г – Прималац отпада
1. Назив примаоца   
2. Адреса 

примаоца
Општина   
Мјесто   
Поштански 
број

  

Улица и број   
Телефон   
Телефакс   

3. Прималац (означити) Постројење 
за скла-
диштење 
отпада
Постројење 
за третман 
отпада

 

Постројење 
за одлагање 
отпада
Дозвола,
број и датум 
издавања:

  

4. Датум предаје отпада   
Потпис   

УПУТСТВО 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ДОКУМЕНТА О КРЕТАЊУ ОТПАДА
Образац Документа о кретању отпада састоји се од четири ис-

товјетна примјерка, од којих први примјерак задржава власник от-
пада, други примјерак превозник отпада, трећи примјерак прима-
лац отпада, а четврти примјерак прималац отпада враћа произво-
ђачу/власнику најкасније у року од 15 дана од дана пријема отпада. 

Дио А попуњава власник отпада 
1. Под врстом отпада подразумијева се комерцијални или ин-

дустријски отпад који је инертан или неопасан. 
Комерцијални отпад је отпад који настаје у предузећима, уста-

новама и другим институцијама које се у цјелини или дјелимично 
баве трговином, услугама, канцеларијским пословима, спортом, 
рекреацијом или забавом, осим отпада из домаћинства и индустри-
јског отпада.

Индустријски отпад је отпад из било које индустрије или са 
локације на којој се налази индустрија, осим јаловине и пратећих 
минералних сировина из рудника и каменолома. 

2. Класификација отпада се врши према Каталогу отпада. 
Власник отпада уписује шестоцифрену ознаку отпада из Каталога 
отпада. Класификација отпада врши се према Каталогу отпада и 
листи категорија отпада (Q листа). 

3. Маса отпада подразумијева масу отпада изражену у тонама. 
4. Начин паковања подразумијева: дрвено буре, канистер, сан-

дук, кесе, посуде под притиском, композитно паковање, у расутом 
стању, остало (прецизирати).

5. Власник отпада уписује број и датум издавања Извјештаја о 
испитивању отпада које врши овлашћена лабораторија за испити-
вање отпада на захтјев произвођача/власника отпада. 

Дио Б попуњава власник отпада 
1. Власник отпада уписује свој назив. 
2. Власник отпада уписује своју адресу. 
3. Власник отпада обиљежава једно од поља: произвођач, 

власник или оператер постројења за управљање отпадом. Уколи-
ко власник означи постројење за управљање отпадом, дужан је да 
упише број и датум издавања дозволе за управљање отпадом. 

4. Власник отпада у означено поље уписује датум предаје от-
пада превознику. 

Власник отпада својим потписом у дијелу Б гарантује тачност 
наведених података. 

Напомена: Ако власник у року од 15 дана не прими примјерак 
попуњеног Документа о кретању отпада од примаоца, покреће по-
ступак провјере кретања отпада преко превозника и примаоца и 
дужан је да о налазу обавијести министарство надлежно за зашти-
ту животне средине, без одгађања. 

Дио В попуњава превозник отпада 
1. Превозник отпада уписује свој назив. 
2. Превозник отпада уписује своју адресу. 
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3. Превозник отпада уписује начин транспорта: друмски, же-

љезнички, ријечни транспорт и друго. 
4. Превозник отпада уписује прецизан превозни пут са посеб-

но назначеним мјестима утовара (У) и истовара (И). 
5. Превозник отпада уписује руту кретања отпада, уписујући 

саобраћајнице. 
6. Превозник отпада уписује број и датум издавања дозволе за 

превознике отпада. 
7. Превозник отпада у означено поље уписује датум пријема 

отпада од власника отпада. Превозник отпада својим потписом у 
дијелу В гарантује тачност наведених података. 

Превозник отпада у означено поље уписује датум предаје от-
пада примаоцу отпада. 

Превозник отпада својим потписом у дијелу В гарантује тач-
ност наведених података. 

Први примјерак Документа задржава власник отпада (1/4). 
Дио Г попуњава прималац отпада 
1. Прималац отпада уписује свој назив. 
2. Прималац отпада уписује своју адресу. 
3. Прималац отпада обиљежава једно од поља: постројење за 

складиштење, третман и одлагање отпада. Прималац отпада је ду-
жан да упише број и датум издавања дозволе за управљање отпадом. 

4. Прималац отпада у означено поље уписује датум пријема 
отпада од превозника. Прималац отпада својим потписом у дијелу 
Г гарантује тачност наведених података. 

Други примјерак Документа задржава превозник отпада (2/4). 
Трећи примјерак Документа задржава прималац отпада (3/4). 
Четврти примјерак Документа прималац отпада враћа про-

извођачу/власнику отпада (4/4). 
Напомена: 
За кретање опасног отпада попуњава се посебан Документ о 

кретању опасног отпада.

Републичкa управa за геодетске и имовинско-
правне послове

На основу члана 86. став 2. Закона о републичкој упра-
ви (“Службени гласник Републике  Српске”, бр. 118/08, 
11/09, 74/10 и 86/10) и члана 115. став 1. Закона о премјеру 
и катастру Републике Српске (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, број 6/12), директор Републичке управе за 
геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ 
ЗА ДИО КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ БАЊА ЛУКА 5, 

ГРАД БАЊА ЛУКА

1. Потврђује се да је катастар непокретности за дио ка-
тастарске општине Бања Лука 5, град Бања Лука, и то за 
катастарске парцеле бр.: 2056/2 и 2056/9, укупне површине 
556 м², основан у складу са Законом о премјеру и катастру 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 6/12).

2. Даном ступања на снагу катастра непокретности за 
дио катастарске општине Бања Лука 5, град Бања Лука, за 
катастарске парцеле наведене у тачки 1. овог рјешења ста-
вља се ван снаге и престаје да важи катастар земљишта у 
к.о. Бања Лука 5, град Бања Лука, и то за катастарску парце-
лу број 2056/2, уписану у посједовни лист број 1635 и пар-
целу број 2056/9, уписану у посједовни лист број 950, као 
и земљишна књига за парцеле бр. 311/4 и 311/18, уписане у 
зк. ул. број 4236 к.о. Бања Лука. 

3. Катастар непокретности за непокретности поближе 
описане у тачки 1. овог рјешења ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике 
Српске”.

Број: 21.04/951-1488/14
5. марта 2015. године  Директор,
Бања Лука  Милош Комљеновић, с.р.

На основу члана 86. став 2. Закона о републичкој упра-
ви (“Службени гласник Републике  Српске”, бр. 118/08, 

11/09, 74/10 и 86/10) и члана 115. став 1. Закона о премјеру 
и катастру Републике Српске (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, број 6/12), директор Републичке управе за 
геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ 
ЗА ДИО КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ БАЊА ЛУКА 7, 

ГРАД БАЊА ЛУКА

1. Потврђује се да је катастар непокретности за дио ка-
тастарске општине Бања Лука 7, град Бања Лука, и то за 
катастарске парцеле бр.: 4076/1, 4076/7, 4076/11, 4076/12, 
4077/4, 4076/6, 4076/4 и 4076/13, укупне површине 415 м², 
основан у складу са Законом о премјеру и катастру Репу-
блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
6/12). 

2. Даном ступања на снагу катастра непокретности за 
дио катастарске општине Бања Лука 7, град Бања Лука, 
за катастарске парцеле наведене у тачки 1. овог рјешења 
ставља се ван снаге и престаје да важи катастар земљишта 
за парцеле бр.: 4076/1, 4076/7, 4076/11, 4076/12, 4077/4, 
4076/6, 4076/4 и 4076/13, уписане у посједовни лист број 
4389 к.о. Бања Лука 7, град Бања Лука, као и земљишна 
књига за парцеле бр. 70/111 и 70/204, уписане у зк. ул. број 
11663 к.о. Бања Лука, парцеле бр. 70/166 и 70/165, уписане 
у зк. ул. број 13505 к.о. Бања Лука, парцелу број 70/164, 
уписану у зк. ул. број 13125 к.о. Бања Лука, парцелу број 
70/145, уписану у зк. ул. број 14553 к.о. Бања Лука, парце-
лу број 70/76, уписану у зк. ул. број 14552 к.о. Бања Лука, 
парцелу број 70/168, уписану у зк. ул. број 13131 к.о. Бања 
Лука, парцелу број 70/170, уписану у зк. ул. број 13126 
к.о. Бања Лука и парцелу број 70/81, уписану у зк. ул. број 
13127 к.о. Бања Лука, град Бања Лука.

3. Катастар непокретности за непокретности поближе 
описане у тачки 1. овог рјешења ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике 
Српске”.

Број: 21.04/951-229/15
13. марта 2015. године  Директор,
Бања Лука  Милош Комљеновић, с.р.

На основу члана 86. став 2. Закона о републичкој упра-
ви (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 
11/09, 74/10 и 86/10) и члана 115. став 1. Закона о премјеру 
и катастру Републике Српске (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, број 6/12), директор Републичке управе за 
геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ 
ЗА ДИО КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ПАВЛОВАЦ, 

ГРАД БАЊА ЛУКА

1. Потврђује се да је катастар непокретности за дио 
катастарске општине Павловац, град Бања Лука, и то за 
катастарске парцеле бр.: 544/3 и 544/26, укупне површине 
1583 м², основан у складу са Законом о премјеру и катастру 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 6/12).

2. Даном ступања на снагу катастра непокретности за 
дио катастарске општине Павловац, град Бања Лука, за ка-
тастарске парцеле наведене у тачки 1. овог рјешења ставља 
се ван снаге и престаје да важи катастар земљишта у к.о. 
Павловац, град Бања Лука, и то за катастарске парцеле бр. 
544/3 и 544/26, уписане у посједовни лист број 620, као и 
земљишна књига за парцеле бр. 181/8 и 181/9, уписане у зк. 
ул. број 32 к.о. Павловац и парцелу број 191/16, уписану у 
зк. ул. број 112 к.о. Павловац.

3. Катастар непокретности за непокретности поближе 
описане у тачки 1. овог рјешења ступа на снагу осмог дана 




