
Врста отпада 

Класификација отпада Индексни број отпада 15 01 04 Припадност Q листи: Q14

Маса отпада (t)

Начин паковања отпада Физичко стање отпада чврста материја - комади
Извештај о испитивању отпада 
Одредиште Вид превоза друмски

ПИБ произвођача / власника

Општина 
Место Београд Поштански број 11000
Улица и број 
Телефон Телефакс 
Е mail

Предвиђен начин поступања са отпадом: 
Дозвола за управљање отпадом

Читко име и презиме одговорног лица

Датум предаје отпада Потпис и овера

ПИБ превозника отпада 100003603 07045000

Општина 
Место Београд Поштански број 11060
Улица и број 
Телефон 011/33-14-090 Телефакс 
Е mail

Врста превозног средства камион
Локација утовара Београд Преко (via)
Преко (via) Преко (via)
Локација истовара

Дозвола за управљање оптадом                               Број и датум издавања: 
Читко име и презиме одговорног лица                  Зоран Бараћ 011/33-14-090

Датум пријема отпада Потпис и овера

Читко име и презиме одговорног лица Зоран Бараћ 011/33-14-090

Датум предаје отпада Потпис и овера

ПИБ примаоца отпада 10003603 07045000

Општина 
Место Београд Поштански број 11351
Улица и број 
Телефон 011/33-14-090 Телефакс 
Е mail

x
x


501.6-21/2013 од 07.10.2013.  
501.6-31/2015 од 04.05.2016.

Читко име и презиме одговорног лица Зоран Бараћ 011/33-14-090

Датум пријема отпада Потпис и овера

Документ о кретању отпада

ЈКП "Градска чистоћа"

Произвођач/власник отпада  
(означити са "Х")

кесе, остало
Број и датум издавања: 

Део А -Подаци о отпаду (попуњава произвођач/власник отпада) 

МЕТАЛНА АМБАЛАЖА

Посебне напомене за руковање и додатне информације /

Део Б –Произвођач/власник отпада
Матични број произвођача / власника

Назив произвођача/власника 

Адреса произвођача/ власника 

Произвођач x
Власник 
Оператер постројења за управљање отпaдом 

 Број и датум издавања: 
Операција поновног искоришћења (R листа)     R  x Операција одлагања (D листа)                                           D   

Изјава произвођача/власника отпада: "Потврђујем да је отпад одобрен за транспорт, да су испуњени сви захтеви за паковање и обележавање и да је превозник 
информисан о врсти терета и неопходним предострожностима."

Број телефона одговорног лица

Део Ц –Транспорт отпада
Матични број превозника отпада

Назив превозника отпада ЈКП "Градска чистоћа" - погон за прикупљање и промет секундарних сировина "Отпад"

Адреса превозника отпада 

ПАЛИЛУЛА

Вишњичка 55б 

ambalazniotpad@gradskacistoca.rs
Регистарски број превозног средства

Рута кретања 
Београд, Вишњичка 55б

Изјава превозника отпада: "Потврђујем да је отпад у стању које одговара опису и да су тачни подаци дати у делу А."
1766 (19-00-00926/2015-16) од 29.12.2015.

Телефон одговорног лица превозника отпада

Телефон одговорног лица превозника отпада

Део Д – Прималац отпада 
Матични број примаоца отпада

Назив примаоца отпада ЈКП "Градска чистоћа" - депонија Винча

Адреса примаоца отпада 

Гроцка

Смедеревски пут бб

ambalazniotpad@gradskacistoca.rs

Телефон одговорног лица

Прималац (означити са Х) 

Постројење за складиштење отпада 
Постројење за третман отпада 
Постројење за одлагање отпада 

Дозвола Број и датум издавања: 

Изјава примаоца отпада: "Потврђујем да је отпад описан у делу А испоручен превозним средством типа _______________, регистарски број ________________, као и да 
одговара условима за прихватање."
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