СПИСАК ПРОПИСАНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ДОБИЈАЊЕ
РЕШЕЊА ЗА
ТРАНСПОРТ ОПАСНЕ РОБЕ КЛАСЕ 7 У ДРУМСКОМ
САОБРАЋАЈУ ПО ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

1.

УПУТСТВО 21
У-21/ТР/Д-ПЈ
Област
ТРАНСПОРТ
Примена
Друмски транспорт појединачни

Попуњен образац: ЗАХТЕВ ЗА ДОБИЈАЊЕ РЕШЕЊА О ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА
ТРАНСПОРТ РАДИОАКТИВНОГ МАТЕРИЈАЛА послати на адресу: Агенција за заштиту од
јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије, Масарикова 5/XV, 11000 Београд; или на
електронску адресу licence@srbatom.gov.rs.

2. Важећа лиценца за обављање радијационе делатности.
3. Мишљење о испуњености услова за транспорт радиоактивног материјала издато од стране овлашћеног
правног лица (оригинал).
4. Сертификат о стручној оспособљености возача возила за транспорт радиоактивног материјала (ADR
сертификат за возача) издат од стране надлежног министарства.
5. Доказ о ангажовању Саветника за безбедност за транспорт опасне робе (уговор о ангажовању) и
сертификат о стручној оспособљености за саветника за безбедност у транспорту опасне робе издат од
стране надлежног министарства.
6. Упуство о спровођењу хитних мера при евентуалним несрећама ии
овлашћеног правног лица.

незгодама издато од стране

7. Доказ о осигурању радиоактивне материје за случај штете причињене трећим лицима услед смрти,
повреде тела или здравља, оштећења или уништења ствари или загађивања животне средине у току
превоза роком важности најмање до краја преиода за који се тражи дозвола.
8. Доказ о уплати републичке административне таксе:







сврха уплате: Републичка административна такса
прималац: Буџет Републике Србије
износ: 4.660,00 дин.
број текућег рачуна: 840-742221843-57
Модел: 97
Позив на број: 38-020

Уз захтев морају бити достављени и подаци о произвођачу, пошиљаоцу, превознику и примаоцу, UN број
опасне робе, подаци о врсти, количини, хемијском и физичком саставу опасне робе, подаци о врсти амбалаже,
траси кретања, месту утовара и истовара, време почетка и предвиђено време завршетка транспорта, списак
возача и превозних средстава за транспорт опасне робе, време и место предвиђено за одмор, одобрење
надлежног органа суседне државе на основу кога се одобрава увоз или транзит и назив улазног и излазног
граничног прелаза.

