POPIS PRILOGA UZ OBAVIJEST O ISPORUCI OTPADA KOJI PODLIJEŽE
NOTIFIKACIJSKOM POSTUPKU IZ REPUBLIKE HRVATSKE I UPUTA O
NAČINU DOSTAVLJANJA
Zahtjev za izdavanjem odobrenja za isporuku otpada iz Republike Hrvatske
Sukladno članu 123. stavku 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (dalje u tekstu:
Zakon) prekogranični promet otpada koji podliježe notifikacijskom postupku Ministarstvo
odobrava pisanim odobrenjem.
Zahtjev za izdavanjem odobrenja za isporuku otpada iz Republike Hrvatske podnositelj
obavijesti pisanim putem podnosi Ministarstvu koje ga zatim ovjerava i prosljeđuje nadležnim
tijelima država provoza i odredišta na način propisan odredbama Uredbe (EZ-a) br.
1013/2006.
Sukladno članku 124. stavku 2. i članku 125. stavku 2. Zakona, podnositelj obavijesti dužan je
uz zahtjev priložiti sljedeće:
1. izvornike ispunjenih obrazaca obavijesti o prekograničnom prometu otpada –
notifikaciju i dokumenta o prometu iz Priloga IA i IB Uredbe (EZ-a) br. 1013/2006
izdane od strane Ministarstva – detaljne upute za popunjavanje ovih obrazaca nalaze
se u Prilogu IC iste Uredbe (EZ-a),
2. izvornik ili ovjerenu presliku ugovora između podnositelja obavijesti i primatelja
otpada sukladno članku 5. Uredbe br. (EZ-a) br. 1013/2006,
3. izvornik ili ovjerenu presliku ugovora između primatelja otpada i osobe koja obavlja
oporabu/zbrinjavanje ako primatelj otpada nije ujedno i oporabitelj/zbrinjavatelj,
4. izvornik ili ovjerenu presliku odgovarajuće police osiguranja ili jamstva banke
sukladno članku 6. Uredbe (EZ-a) br. 1013/2006 u iznosu dovoljnom za pokriće svih
planiranih pošiljki sukladno obavijesti, za način izračuna vidjeti odlomak Izračun
police osiguranja ili jamstva banke,
5. preslike odgovarajuće police osiguranja ili jamstva banke od odgovornosti za štetu
prouzročenu trećim osobama za svakog predviđenog prijevoznika,
6. presliku dozvole za oporabu, odnosno zbrinjavanje otpada osobe koja će taj otpad
oporabiti, odnosno zbrinuti,
7. opis tehnološkog postupka oporabe i/ili zbrinjavanja otpada,
8. rutu transporta uključujući moguće alternativne putove,
9. popis nadležnih tijela uključenih u prekogranični promet otpadom.
Stavkom 5. istog članka Zakona propisani su dodatni uvjeti za podnositelja obavijesti u
Republici Hrvatskoj:
1. podnositelj obavijesti mora biti registriran za obavljanje odgovarajuće trgovačke
djelatnosti – dokaz nije potrebno prilagati jer je informacija dostupna na mrežnim
stranicama Sudskog, odnosno Obrtnog, registra,
2. podnositelj obavijesti posjeduje dozvolu za sakupljanje one vrste otpada koju
namjerava izvoziti ako je skupljač – nije potrebno prilagati ako je dozvola izdana od
strane Ministarstva,
3. mora biti priložen izvornik ili ovjerena preslika važećeg ugovora/ovlaštenja o
posredovanju sa svakim proizvođačem ili posjednikom ili vlasnikom otpada čiji otpad
namjerava izvoziti, ako je podnositelj obavijesti trgovac ili posrednik,
4. mora biti priložena preslika izvatka iz Očevidnika o nastanku i tijeku otpada (ONTO)
ako je podnositelj obavijesti proizvođač otpada.
Zahtjevu, osim kompleta dokumenata koji ostaje u spisu predmeta u Ministarstvu, moraju
biti priložene preslike dokumenata za svaku državu provoza i državu odredišta, odnosno
za svaku državu kojoj Ministarstvo prosljeđuje obavijest. Obrazac notifikacije priložen u

kompletu dokumenata namijenjenom državi odredišta također mora biti izvorno potpisan i
ovjeren od strane podnositelja obavijesti.
Jezici koje Republika Hrvatska prihvaća za komunikaciju u prekograničnom prometu otpada
su hrvatski i engleski te svi prilozi u kompletu za Ministarstvo moraju biti na jednom od ta
dva jezika.
Izračun police osiguranja ili jamstva banke
Izračun police osiguranja ili jamstva banke iz članka 126. stavka 1. Zakona propisan je
člankom 22. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17) i izračunava se prema
sljedećem matematičkom izrazu:
FJ = N × (TT + TZO + TS) × 1,2
pri čemu oznake korištene navedenom matematičkom izrazu imaju sljedeća značenja:
FJ – Financijsko jamstvo (polica osiguranja ili jamstvo banke);
N – ukupna količina otpada u tonama;
TT – Troškovi transporta za km po toni;
TZO – Troškovi operacije zbrinjavanja ili oporabe po toni (uključujući sve neophodne
međuoperacije);
TS – Troškovi skladištenja za period 90 dana po toni,
1,2 – Faktor sigurnosti za povrat otpada, operacije zbrinjavanja ili oporabe i skladištenje
Iznos police osiguranja ili jamstva banke izražava se u eurima.

