
ПРЕДЛОГ 

ЗАКОН 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О УПРАВЉАЊУ 
ОТПАДОМ 

Члан 1.  

У Закону о управљању отпадом („Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 88/10), 
члан 4. мења се и гласи: 

„Члан 4. 

Одредбе овог закона не примењују се на:  

1) гасовите материје које се испуштају у атмосферу; 

2) земљу (in situ) укључујући неископану контаминирану земљу и 
грађевине трајно повезане са земљиштем;  

3) неконтаминирано земљиште и друге материјале из природе ископане 
током грађевинских активности где је извесно да ће материјал бити коришћен у 
грађевинске сврхе у свом природном облику на градилишту на ком је ископан;  

4) радиоактивни отпад;  

5) деактивиране експлозиве;  

6) фекалије, ако нису обухваћене ставом 2. тачка 2) овог члана;  

7) сламу и друге природне безопасне пољопривредне или шумске 
материјале коришћене у пољопривреди, шумарству или за производњу енергије од 
такве биомасе кроз процесе или методе, који не штете животној средини или 
угрожавају здравље људи;  

8) муљ из канализационих система и садржај септичких јама, осим муља 
из постројења за третман отпадних вода. 

Одредбе овог закона, у мери у којој је управљање отпадом уређено другим 
прописима, не примењују се на: 

1) отпадне воде; 

2) споредне производе животињског порекла, укључујући и добијене 
производе на које се примењују прописи у области ветеринарства, осим оних који 
су намењени за спаљивање, коришћење у постројењима за биогас или 
постројењима за компостирање или одлагање на санитарну депонију под 
посебним условима, у складу са посебним прописом; 

3) лешеве животиња које нису заклане, као и на убијене животиње у циљу 
искорењивања епизоотичне болести, а које су одложене у складу са прописима у 
области ветеринарства; 

4) отпад који настаје при истраживању, ископавању, експлоатацији, 
припреми и складиштењу минералних сировина, као и при раду у каменоломима 
на које се примењују прописи о управљању рударским отпадом. 

На седименте премештене унутар површинских вода ради управљања 
водама и водним путевима или спречавања поплава или смањења ефеката 



поплава или суша или мелиорације земљишта, не примењују се одредбе овог 
закона, ако је утврђено да су седименти неопасни.” 

Члан 2.  

У члану 5. тач. 2), 3), 4) и 5) мењају се и гласе: 

„2) био отпад јесте биоразградиви отпад из башти, паркова, од хране, 
кухињски отпад из домаћинства, ресторана, угоститељства и малопродајних 
објеката и сличан отпад из производње прехрамбених производа; 

3) центар за сакупљање отпада јесте место одређено одлуком општине, 
града, односно града Београда (у даљем тексту: јединица локалне самоуправе), на 
које грађани доносе отпад и кабасти отпад (намештај и бела техника, баштенски 
отпад, материјал погодан за рециклажу, укључујући и опасан отпад из 
домаћинства); 

4) деконтаминација обухвата све операције које омогућавају поновно 
коришћење, рециклажу или безбедно одлагање опреме, објеката или материјала 
контаминираних опасним материјама и може укључити уклањање или замену 
опасних материја одговарајућим мање штетним материјама; 

5) депонија јесте место за коначно санитарно одлагање отпада на 
површини или испод површине земље укључујући:  

- интерна места за одлагање (депонија где произвођач одлаже сопствени 
отпад на месту настанка),  

- стална места (више од једне године) која се користе за привремено 
складиштење отпада, али искључујући складишта где се отпад истовара ради 
припреме за даљи транспорт до места за третман, односно поновно искоришћење 
или одлагање на другим локацијама и складиштење отпада пре третмана, односно 
поновног искоришћења најдуже до три године или складиштење отпада пре 
одлагања најдуже до једне године);”. 

После тачке 5) додаје се тачка 5а), која гласи: 

„5а) дивља депонија јесте место, јавна површина, на којој се налазе 
неконтролисано одложене различите врсте отпада и које не испуњава услове 
утврђене прописом којим се уређује одлагање отпада на депоније;”. 

Тачка 6) мења се и гласи: 

„6) дозвола јесте решење надлежног органа којим се правном лицу или 
предузетнику одобрава сакупљање, транспорт, увоз, извоз и транзит, 
складиштење, третман односно поновно искоришћење или одлагање отпада и 
утврђују услови поступања са отпадом на начин који обезбеђује најмањи ризик по 
здравље људи и животну средину;”. 

После тачке 6) додају се тач. 6а) и 6б), којe гласe: 

„6а) држалац јесте произвођач отпада, физичко или правно лице које je у 
поседу отпада; 

6б) фармацеутски отпад јесу сви лекови, укључујући и примарну амбалажу, 
као и сав прибор коришћен за њихову примену који се налазе код правног лица, 
односно предузетника који се бави делатношћу здравствене заштите људи и 
животиња, а који су постали неупотребљиви због истека рока употребе, 
неисправности у погледу њиховог прописаног квалитета, контаминиране 



амбалаже, проливања, расипања, који су припремљени, па неупотребљени, 
враћени од крајњих корисника или се не могу користити из других разлога, као и 
фармацеутски отпад из производње лекова и промета лекова на велико и мало и 
израде галенских, односно магистралних лекова и други фармацеутски отпад. 
Отпад настао у процесу производње лекова спада у индустријски (органски и 
неоргански) отпад, са којим се поступа у складу са одредбама овог закона. 
Фармацеутски отпад може бити: 

- неопасан фармацеутски отпад који не представља опасност по животну 
средину и здравље људи и не третира се по поступку прописаном за управљање 
опасним фармацеутским отпадом, 

- опасан фармацеутски отпад настао од лекова и дезинфицијенаса који 
садрже тешке метале, као и лекова познатог састава и лекова чији се састав не 
може утврдити, а захтевају посебне поступке третмана и укључује цитотоксични и 
цитостатички отпад, односно цитотоксичне и цитостатичке лекове који су постали 
неупотребљиви, отпад који настаје приликом коришћења, транспорта и припреме 
лекова са цитотоксичним и цитостатичким ефектом, укључујући примарну 
амбалажу која је била у контакту са опасном материјом и сав прибор коришћен за 
припрему и примену таквих производа. Цитотоксични и цитостатички лекови су 
токсична једињења која имају канцерогени, мутагени и/или тератогени ефекат;”. 

Тачка 8) мења се и гласи: 

„8) инертни отпад јесте отпад који није подложан било којим физичким, 
хемијским или биолошким променама, не раствара се, не сагорева или на други 
начин физички или хемијски реагује, није биолошки разградив или не утиче 
неповољно на друге материје са којима долази у контакт на начин који може да 
доведе до повећања загађења животне средине или угрози здравље људи, а 
укупно излуживање и садржај загађујућих материја у отпаду и екотоксичност 
излужених материја не смеју бити значајни, а посебно не смеју да угрожавају 
квалитет површинских и/или подземних вода;”. 

После тачке 13) додаје се тачка 13а), која гласи:  

„13а) медицински отпад јесте отпад који настаје из објеката у којима се 
обавља здравствена заштита људи или животиња и/или са других места у којима 
се пружају здравствене услуге (из дијагностике, експерименталног рада, 
лабораторија, чишћења, одржавања и дезинфекције простора и опреме), а 
обухвата неопасан и опасан медицински отпад, и то: 

- неопасан медицински отпад који није загађен опасним или другим 
материјама, а који је по свом саставу сличан комуналном отпаду (рециклабилан, 
биоразградив и др.), 

- опасан медицински отпад који захтева посебно поступање, односно који 
има једну или више опасних карактеристика које га чине опасним отпадом, и то: 
патоанатомски отпад, оштри предмети, фармацеутски отпад, укључујући 
цитотоксични и цитостатички отпад, отпад загађен крвљу и телесним течностима, 
инфективни, остали опасан медицински отпад (хемијски отпад, отпад са високим 
садржајем тешких метала и отпадне боце под притиском);”. 

Тачка 14) мења се и гласи:  

„14) мобилно постројење за управљање отпадом јесте постројење за 
преузимање, припрему за поновну употребу, поновно искоришћење и друге 



операције третмана отпада са R и D листе (R2 до R13, D8 и D9), по правилу на 
локацији на којој отпад настаје или на некој другој локацији која је у власништву 
генератора отпада на којој се отпад прописно складишти и које је такве 
конструкције да није везано за подлогу или објекат и може се премештати од 
локације до локације, укључујући мобилно постројење које се користи ради 
санације загађене локације;”. 

После тачке 14) додаје се тачка 14а), која гласи: 

„14а) најбоље доступне технике јесу најбоље доступне технике у складу са 
законом којим се уређује интегрисано спречавање и контрола загађивања животне 
средине;”. 

После тачке 15) додају се тач. 15а) и 15б), које гласе: 

„15а) несанитарна депонија - сметлиште јесте место где јединице 
локалне самоуправе одлажу отпад у полуконтролисаним условима, којим управља 
јавно комунално предузеће и које има одређену инфраструктуру (ограду, капију, 
булдожер), а тело депоније није изграђено у складу са прописом којим се уређује 
одлагање отпада на депоније (нема водонепропусни слој, дренажни систем за 
одвођење отпадних вода и др.); 

15б) одвојено сакупљање јесте сакупљање отпада при чему се различите 
врсте сакупљеног отпада чувају одвојено по врсти и природи тако да се олакша 
њихов посебан третман;”. 

Тачка 16) мења се и гласи: 

„16) одлагање отпада јесте било која операција, која није поновно 
искоришћење отпада, чак и када та операција има за секундарну последицу 
настајање супстанце или енергије (D листа представља неисцрпну листу операција 
одлагања);”.  

После тачке 16) додаје се тачка 16а), која гласи:  

„16а) организовано тржиште отпадом јесте функционални оквир који 
омогућава ефикасан, одржив и транспарентан промет отпадом и секундарним 
сировинама;”. 

Taчка 17) мења се и гласи: 

„17) отпад јесте свака материја или предмет који држалац одбацује, 
намерава или је неопходно да одбаци;”. 

После тачке 17) додаје се тачка 17а), која гласи: 

„17а) отпад од грађења и рушења јесте отпад који настаје у току обављања 
грађевинских радова на градилиштима или припремних радова који претходе 
грађењу објеката, као и отпад настао услед рушења или реконструкције објеката, а 
обухвата неопасан и опасан отпад од грађења и рушења, и то: 

- неопасан отпад од грађења и рушења који не садржи опасне материје, а 
који је по свом саставу сличан комуналном отпаду (рециклабилан, инертан и др.), 

- опасан отпад од грађења и рушења који захтева посебно поступање, 
односно који има једну или више опасних карактеристика које га чине опасним 
отпадом (отпад који садржи азбест, отпад са високим садржајем тешких метала и 
др.) на које се примењују посебни прописи;”. 



Тачка 21) мења се и гласи: 

„21) поновно искоришћење отпада је свака операција, чији је главни 
резултат употреба отпада у корисне сврхе када отпад замењује друге материјале 
које би иначе требало употребити за ту сврху или отпад који се припрема како би 
испунио ту сврху, у постројењу или шире у привредним делатностима (R листа 
представља неисцрпну листу операција поновног искоришћења);”. 

После тачке 21) додаје се тачка 21а), која гласи: 

„21а) поновна употреба јесте свака операција којом се производи или 
њихови делови који нису отпад, поново користе за исту сврху за коју су 
намењени;”. 

После тачке 22) додаје се тачка 22а), која гласи: 

„22а) посредник јесте правно лице или предузетник који организује поновно 
искоришћење или одлагање отпада у име других лица, укључујући и посредника 
који не преузима отпад у посед;”. 

После тачке 24) додају се тач. 24а) и 24б), које гласе: 

„24а) превенција обухвата мере предузете пре него што супстанца, 
материјал или производ постане отпад, којима се смањују количине отпада, 
укључујући поновну употребу производа или продужење животног циклуса 
производа или штетних утицаја произведеног отпада на животну средину и 
здравље људи или садржај штетних супстанци у материјалима и производима; 

24б) припрема за поновну употребу отпада јесу операције поновног 
искоришћења отпада које се односе на проверу, чишћење или поправку којима се 
производи или делови тих производа који су постали отпад, припремају тако да 
могу бити поновно употребљени, без било какве друге претходне обраде;”. 

Тачка 25) мења се и гласи: 

„25) произвођач отпада јесте свако лице, чијом активношћу настаје отпад 
(изворни произвођач отпада) или свако лице чијом активношћу претходног 
третмана, мешања или другим поступцима долази до промене састава или 
природе отпада;”. 

После тачке 25) додаје се тачка 25а), која гласи: 

„25а) произвођач производа јесте правно лице или предузетник који у 
оквиру своје делатности израђује, производи и продаје производ, без обзира на 
начин продаје, укључујући продају на даљину или увози производ у Републику 
Србију и ставља производ на тржиште Републике Србије;”. 

Тачка 27) мења се и гласи: 

„27) рециклажа јесте свака операција поновног искоришћења којом се отпад 
прерађује у производ, материјале или супстанце без обзира да ли се користе за 
првобитну или другу намену, укључујући поновну производњу органских 
материјала, осим поновног искоришћења у енергетске сврхе и поновне прераде у 
материјале који су намењени за коришћење као гориво или за прекривање 
депонија;”. 

Тачка 28) мења се и гласи: 



„28) сакупљање отпада јесте прикупљање отпада, укључујући и 
прелиминарно разврставање и прелиминарно складиштење отпада за потребе 
транспорта до постројења за управљање отпадом;”. 

После тачке 29) додаје се тачка 29а), која гласи: 

„29а) секундарна сировина јесте отпад који се може користити за рециклажу 
ради добијања сировине за производњу истог или другог производа (папир, картон, 
метал, стакло, пластика и др.);”. 

После тачке 32) додаје се тачка 32а), која гласи: 

„32а) трговац јесте свако правно лице или предузетник који у своје име 
купује и продаје отпад, укључујући и трговца који не преузима отпад у посед;”. 

Тач. 35), 36) и 37) мењају се и гласе:  

„35) третман отпада обухвата операције поновног искоришћења или 
одлагања, укључујући претходну припрему за поновно искоришћење или 
одлагање; 

36) управљање отпадом јесте спровођење прописаних мера за 
поступање са отпадом у оквиру сакупљања, транспорта, складиштења, третмана, 
односно поновног искоришћења и одлагања отпада, укључујући и надзор над тим 
активностима и бригу о постројењима за управљање отпадом после затварања и 
активности које предузима трговац и посредник; 

37) власник отпада јесте произвођач отпада, лице које учествује у 
промету отпада као непосредни или посредни држалац отпада или правно лице, 
предузетник или физичко лице које поседује отпад.” 

Члан 3. 

У члану 6. став 1. после тачке 1) додаје се тачка 1а), која гласи: 

„1а) Начело самодовољности  

Примена начела самодовољности подразумева успостављање интегрисане 
и одговарајуће мреже постројења за поновно искоришћење и одлагање мешаног 
комуналног отпада сакупљеног из домаћинстава, укључујући сакупљање ове врсте 
отпада који настаје код других произвођача отпада, узимајући у обзир најбоље 
доступне технике, у складу са овим законом. Мрежа тих постројења треба да буде 
пројектована тако да омогући Републици Србији остваривање начела 
самодовољности у одлагању отпада, као и у поновном искоришћењу отпада, 
узимајући у обзир географске карактеристике региона и потребу за посебним 
постројењима за поједине врсте отпада. Oва мрежа треба да омогући одлагање 
или поновно искоришћење отпада у једном од најближих одговарајућих 
постројења, најпримеренијим методама и технологијама, како би се осигурао висок 
ниво заштите животне средине и јавног здравља.” 

Тачка 3) мења се и гласи: 

„3) Начело хијерархије управљања отпадом 

Хијерархија управљања отпадом представља редослед приоритета у 
пракси управљања отпадом. 

Хијерархија управљања отпадом се примењује као приоритетан редослед у 
превенцији и управљању отпадом, прописима и политикама: 



- превенција;  

- припрема за поновну употребу;  

- рециклажа; 

- остале операције поновног искоришћења (поновно искоришћење у циљу 
добијања енергије и др.); 

- одлагање.  

Kада се примењује хијерархија отпада на коју се односи редослед 
хијерархије управљања отпадом, предузимају се мере којима се подстичу решења 
којима се постиже најбољи укупан резултат за животну средину што може 
захтевати код посебних токова отпада одступање од хијерархије где је то 
оправдано животним циклусом, узимајући у обзир укупне утицаје на настајање и 
управљање таквим отпадом. 

Развој законодавства и политике у области управљања отпадом је у 
потпуности транспарентан процес, у складу са важећим прописима о 
консултацијама и укључивању грађана и свих заинтересованих страна. 

У примени начела хијерархије узимају се у обзир општи принципи заштите 
животне средине, предострожности и одрживости, техничке изводљивости и 
економске вредности, заштите ресурса, као и укупан утицај на животну средину, 
здравље људи, економски и социјални утицаји.” 

Члан 4. 

У члану 8. ст. 2. и 3. мењају се и гласе: 

„Каталог отпада је збирна листа неопасног и опасног отпада према пореклу 
и саставу. 

Опасан отпад се класификује, када је неопходно, према граничним 
вредностима концентрације опасних материја.” 

После става 6. додају се ст. 7, 8, 9. и 10, који гласе: 

„У пропису из става 6. тач. 2), 3) и 5) овог закона министар утврђује листу 
српских стандарда који садрже техничке захтеве за категорије и компоненте 
отпада. 

Укључивање материје или објекта у листу из става 7. овог члана не значи 
да је то отпад у свим случајевима, већ ће се сматрати отпадом само уколико 
испуњава услове у складу са овим законом. 

Поновна класификација опасног отпада као неопасног отпада не може се 
постићи разређивањем или мешањем отпада са циљем смањења почетне 
концентрације опасних материја на ниво испод граничних вредности за 
дефинисање опасног отпада. 

Oтпад се може сматрати неопасним отпадом у складу са каталогом отпада 
из става 2. овог члана.” 

Члан 5. 

После члана 8. додају се називи чланова и чл. 8а, 8б, 8в и 8г, који гласе: 



„Нуспроизвод 

Члан 8а  

Власник и/или други држалац материје или предмета који је настао као 
резултат производног процеса чији примарни циљ није производња те материје 
или предмета, може са њима поступати као са нуспроизводом, ако су испуњени 
следећи услови:  

1) да је даља употреба ове материје или предмета извесна; 

2) да се материја или предмет може употребити директно без додатне 
обраде, осим уобичајеним индустријским поступцима, који не укључују поступке 
одвајања нежељених или опасних састојака; 

3) да је материја или предмет настао као саставни део производног 
процеса; 

4) да је даља употреба материје или предмета дозвољена, односно није 
забрањена, да материја или предмет испуњава све релевантне захтеве у погледу 
производа, заштите животне средине и здравља људи за ту конкретну употребу и 
да неће довести до штетних последица по животну средину или здравље људи. 

Изузетно од става 1. овог члана, нуспроизвод је отпад када је техничким 
прописом којим се уређује поступање са производима или са отпадом, односно 
смерницама Европске уније у овим областима одређено да се са нуспроизводом 
поступа као са отпадом или је његова даља употреба забрањена. 

Министар прописује критеријуме за одређивање нуспроизвода. 

Доказивање испуњености услова за нуспроизвод 

Члан 8б  

Власник и/или други држалац материје или предмета из члана 8а може са 
њима поступати као са нуспроизводом ако прибави потврду о упису у регистар 
нуспроизвода. 

Захтев за упис у регистар нуспроизвода подноси се министарству 
надлежном за послове заштите животне средине. 

Власник и/или други држалац материје или предмета из става 1. овог члана 
доказује испуњеност услова из члана 8а став 1. овог закона следећим 
документима: 

1) уговором закљученим са будућим корисником те материје или предмета 
за коју се тражи упис у регистар; 

2) техничком спецификацијом будућег корисника материје или предмета; 

3) доказом да материја или предмет за коју се тражи упис у регистар 
нуспроизвода задовољава услове у приложеној спецификацији. 

Министарство надлежно за послове заштите животне средине издаје 
потврду о упису у регистар нуспроизвода на основу испуњености услова из чл. 8а и 
8б овог закона и узимајући у обзир смернице Европске уније о нуспроизводима. 

Министарство надлежно за послове заштите животне средине решењем 
одбија упис у регистар нуспроизвода ако утврди да је техничким прописом којим се 
уређује поступање са производима или са отпадом, односно смерницама Европске 



уније у овим областима одређено да се са нуспроизводом поступа као са отпадом 
или је његова даља употреба забрањена или да нису испуњени услови из става 3. 
овог члана. 

Потврда, односно решење из ст. 4. и 5. овог члана издаје се у року од 30 
дана од дана пријема захтева за упис у регистар нуспроизвода. 

Против решења из става 5. овог члана може се покренути управни спор. 

Власник и/или други држалац материје или предмета који је уписан у 
регистар нуспроизвода дужан је да обавести министарство надлежно за послове 
заштите животне средине о свакој промени података на основу којих је извршен 
упис у регистар нуспроизвода у року од 30 дана од дана када је промена настала. 

Власник и/или други држалац материје или предмета из става 8. овог члана 
дужан је да Агенцији за заштиту животне средине достави извештај о 
нуспроизводима у року од 30 дана од дана издавања потврде о упису у регистар 
нуспроизвода.  

Министар ближе прописује образац извештаја о нуспроизводима, начин и 
рокове за његово достављање. 

Престанак статуса отпада 

Члан 8в 

Поједине врсте отпада престају да буду отпад у смислу члана 5. став 1. 
тачка 17) oвог закона, ако су биле подвргнуте операцијама поновног искоришћења, 
укључујући и рециклажу, под следећим условима:  

1) да се материја или предмет обично користи за посебне намене; 

2) да постоји тржиште или потражња за таквим материјама или 
предметима; 

3) да материја или предмет испуњава техничке услове за посебне намене 
и услове прописане законом и стандардима који се примењују на те производе;  

4) да употреба материје или предмета неће довести до укупног штетног 
утицаја на животну средину или здравље људи. 

Услови из става 1. овог члана укључују граничне вредности загађујућих 
материја, када је то неопходно, узимајући у обзир било које могуће штетне утицаје 
материја или предмета. 

Количине материја или предмета које су у складу са ставом 1. овога члана 
престале да буду отпад, урачунавају се у укупне количине рециклираног и 
искоришћеног отпада за потребе испуњавања националних циљева рециклаже и 
поновног искоришћења који су утврђени за амбалажни отпад, отпадна возила, 
отпадну електричну и електронску опрему и отпадне батерије и акумулаторе. 

Министар прописује: 

1) техничке захтеве за поједине врсте отпада које, у складу са смерницама 
Европске уније, престају да буду отпад (папир, стакло, гума, текстил, агрегат и 
метал), као и поступак оцењивања усаглашености; 

2) техничке захтеве за поједине врсте отпада које нису обухваћене тачком 
1) овог става, као и поступак оцењивања усаглашености; 



3) друге посебне критеријуме за одређивање престанка статуса отпада. 

Оцењивање усаглашености са техничким захтевима из става 4. тачка 1) 
овог члана спроводи власник и/или други држалац отпада на прописан начин. 

О престанку статуса отпада из става 4. тачка 2) овог члана министарство 
спроводи оцењивање усаглашености и издаје исправу о усаглашености производа, 
у складу са законом, узимајући у обзир праксу Европске уније о проглашењу 
престанка статуса отпада. 

Власник и/или други држалац отпада подноси захтев министарству за 
спровођење оцењивања усаглашености из става 6. овог члана, уз који прилаже 
студију оправданости о испуњености услова за престанак статуса отпада.  

Министарство решењем одбија захтев за спровођење оцењивања 
усаглашености ако нису испуњени прописани технички захтеви. 

Решење из става 8. овог члана је коначно. 

Против решења из става 8. овог члана може се покренути управни спор. 

О престанку статуса отпада из става 6. овога члана министарство 
обавештава Европску комисију на начин одређен посебним прописом. 

Члан 8г 

Министарство надлежно за послове заштите животне средине води: 

1) регистар нуспроизвода на основу издатих потврда за упис у регистар; 

2) регистар отпада који је престао да буде отпад на основу издатих 
исправа о усаглашености производа. 

Податке из регистра министарство надлежно за послове заштите животне 
средине доставља Агенцији за заштиту животне средине. 

Министар прописује садржину захтева за упис у регистар нуспроизвода и 
регистар отпада који је престао да буде отпад, садржину и образац потврде о 
упису у регистар, начин вођења, садржину и образац регистра.” 

Члан 6. 

У члану 9. тачкa 2) мења се и гласи: 

„2) програми превенције стварања отпада;” 

Члан 7. 

У члану 10. ст. 1, 2. и 3. мењају се и гласе: 

„Стратегија је основни документ којим се дугорочно одређује и усмерава 
управљање отпадом на основу анализе постојећег стања и циљева управљања 
отпадом, одређују мере за унапређивање управљања отпадом (припрема за 
поновну употребу, рециклажа, поновно искоришћење, одлагање и други начини 
третмана отпада) на територији Републике Србије. 

Стратегија садржи нарочито: 

1) анализу и оцену стања управљања отпадом; 

2) националне циљеве управљања отпадом; 

3) Национални план управљања отпадом. 



Стратегију доноси Влада за период од шест година, а оцењује и по потреби 
ревидира једном у три године.” 

Члан 8. 

Назив члана 11. и члан 11. мењају се и гласе: 

„Национални план управљања отпадом  

Члан 11. 

Национални план управљања отпадом (у даљем тексту: Национални план), 
који је саставни део Стратегије, садржи нарочито: 

1) очекиване врсте, количине и порекло отпада који ће бити произведен на 
територији Републике Србије, увезен или извезен у другу државу, укључујући и 
процену стварања посебних токова отпада, а на основу количина производа 
стављених на тржиште Републике Србије;  

2) постојећи систем сакупљања отпада и мрежа великих постројења за 
поновно искоришћење и одлагање отпада, укључујући свако поступање са 
отпадним уљима, опасним отпадом и посебним токовима отпада; 

3) процену потребе за новим системом сакупљања, затварања постојећих 
постројења за управљање отпадом, додатном инфраструктуром постројења за 
управљање отпадом у складу са начелом самодовољности и близине и, по 
потреби, улагањима у изградњу те инфраструктуре;  

4) план за имплементацију смањења количина биоразградивог отпада, који 
се одлаже на депоније, мере за постизање циљева смањења одлагања ове врсте 
отпада, посебно, за рециклажу, компостирање, производњу био гаса или поновно 
искоришћење материјала/енергије; 

5) критеријуме за одређивање локације и потребне капацитете нових 
постројења за поновно искоришћење и/или одлагање отпада; 

6) организацију управљања отпадом, укључујући поделу одговорности 
између јавног и приватног сектора у области управљања отпадом; 

7) изворе и висину финансијских средстава за спровођење свих мера 
управљања отпадом; 

8) процену корисних ефеката и одрживости примене економских и других 
инструмената у управљању отпадом, уз несметано функционисање унутрашњег 
тржишта; 

9) мере и смернице за спровођење Националног плана; 

10) начин и рокове спровођења Националног плана. 

Мере и смернице из става 1. тачка 9) овог члана садрже: 

1) опште мере управљања отпадом; 

2) мере управљања опасним отпадом; 

3) мере управљања посебним токовима отпада; 

4) опште смернице (политике) управљања отпадом, планиране технологије 
и методе управљања отпадом, укључујући отпад са специфичним проблемима 
управљања; 



5) смернице за поновно искоришћење и одлагање отпада, узимајући у 
обзир националне циљеве за смањење амбалажног отпада и смањење отпада 
чији се настанак не може избећи, посебно смањење биоразградивог отпада који се 
одлаже на депоније; 

6) смернице за осигурање најповољнијих техничких, производних и других 
мера за постизање циљева управљања отпасмернице за осигурање најповољнијих 
техничких, производних и других мера за постизање циљева управљања отпадом;  

7) критеријуме техничке и економске изводљивости управљања опасним 
отпадом; 

8) финансирање и мере за успостављање система управљања отпадом; 

9) мере за спровођење кампања за јачање свести јавности и пружање 
информација намењених широј јавности или одређеној групи заинтересованих 
потрошача; 

10) податке о депонијама контаминираним историјским отпадом и мере за 
њихову санацију; 

11) друге мере од значаја за управљање отпадом.” 

Члан 9. 

После члана 11. додају се назив члана и члан 11а, који гласе: 

„Програми превенције стварања отпада 

Члан 11а 

Програми превенције стварања отпада доносе се ради спречавања 
негативног утицаја економског раста на животну средину стварањем отпада (у 
даљем тексту: програми превенције).  

Програмима превенције утврђују се циљеви и мере превенције стварања 
отпада, као и процена мера превенције или других одговарајућих мера које могу 
имати утицај на: 

1) опште услове стварања отпада; 

2) дизајн, производњу и фазу дистрибуције производа; 

3) потрошњу и фазу употребе производа. 

Програме превенције доноси Влада за период од шест година, а оцењује и 
по потреби ревидира једном у три године. 

Министар прописује листу мера превенције стварања отпада. 

За мере превенције усвојене у програмима из става 1. овог члана одређују 
се одговарајућа посебна квалитативна и квантитативна мерила за праћење и 
процену напретка у примени мера, а могу се одредити и посебни квалитативни и 
квантитативни циљеви и индикатори.” 

Члан 10. 

У члану 12. ст. 1. и 2. број: „200.000” замењује се бројем: „250.000”. 

Члан 11. 

У члану 14. став 2. тачка 13) мења се и гласи:  



„13) локацију постројења за сакупљање отпада, третман односно поновно 
искоришћење и одлагање отпада, укључујући податке о локацијским условима;” 

Став 3. мења се и гласи: 

„Планови из става 1. овог члана морају да буду усаглашени са 
Националним планом и достављају се министарству у року од 30 дана од дана 
доношења.” 

Члан 12. 

У члану 16. после става 2. додаје се нови став 3, који гласи: 

„Радни план постројења за термички третман отпада, поред елемената из 
става 2. овог члана садржи и податке којима се потврђује: 

1) да је постројење пројектовано, опремљено и испуњава услове 
прописане овим законом и прописом о термичком третману отпада, у зависности 
од категорија отпада предвиђеног за инсинерацију или ко-инсинерацију; 

2) да се произведена топлота која се добија инсинерацијом или ко-
инсинерацијом отпада у највећој могућој мери поново користи, односно да се 
користи за комбиновано добијање топлотне или електричне енергије, за 
производњу процесне паре или за системе даљинског грејања; 

3) да се остаци отпада након термичког третмана отпада своде на 
минимум, да се ти остаци поновно користе, ако је то технички изводљиво и 
економски оправдано; 

4) да се остаци отпада након термичког третмана одлажу;  

5) да се одлагање остатака чије се настајање не може спречити, смањити 
или који се не могу рециклирати, врши у складу са овим законом и прописима о 
термичком третману и одлагању отпада.” 

После досадашњег става 3. који постаје став 4. додају се нови ст. 5. и 6, који 
гласе: 

„За несанитарне депоније-сметлишта израђују се пројекти санације и 
рекултивације, у складу са законом о заштити животне средине, овим законом и 
посебним прописом, на које сагласност даје министарство, односно аутономна 
покрајина.  

Радни план постојећих постројења за управљање отпадом, поред 
елемената из ст. 2. и 3. овог члана садржи и податке о врсти и количини 
историјског отпада у постројењу, као и акциони план уклањања историјског отпада 
са проценом трошкова.” 

Досадашњи став 4. постаје став 7.  

После досадашњег става 5. који постаје став 8. додаје се став 9, који гласи: 

„Министар прописује садржину пројеката санације и рекултивације 
неуређених депонија.” 

Члан 13. 

У члану 18. став 2. тачка 1) речи: „појединачне националне планове 
управљања отпадом” замењују се речима: „програме превенције стварања 
отпада”. 



Члан 14. 

У члану 19. став 1. тачка 1) речи: „појединачних националних планова 
управљања отпадом” замењују се речима: „програма превенције стварања 
отпада”. 

Члан 15. 

У члану 23. став 1. тач. 2) и 3) мењају се и гласe: 

„2) третман, односно поновно искоришћење и одлагање отпада; 

3) престанак статуса отпада.” 

Члан 16. 

У члану 24. став 4. мења се и гласи: 

„Овлашћење за испитивање отпада министар одузима због несавесног и 
нестручног обављања послова за које је издато овлашћење, и то: 

1) ако се утврди да овлашћена организација не испуњава прописане 
услове; 

2) ако се утврди да је овлашћење издато на основу нетачних и 
неистинитих података; 

3) ако овлашћена организација не врши испитивање отпада у складу са 
издатим овлашћењем; 

4) ако се утврди да овлашћена организација, у вршењу послова за које јој 
је издато овлашћење, поступа на противправан, неморалан и недостојан начин 
(примање мита, давање мита, примање и давање провизије, корупција, 
фалсификат и слично).” 

Члан 17. 

У члану 26. став 1. тач. 5) и 6) мењају се и гласе: 

„5) сакупља настали отпад одвојено и разврстава га у складу са потребом 
будућег третмана, у количини, односно проценту који је утврђен националним 
циљевима; 

6) складишти отпад на начин који не утиче на здравље људи и животну 
средину и обезбеди услове да не дође до мешања различитих врста отпада, као 
ни мешања отпада са водом;” 

После става 2. додаје се став 3, који гласи: 

„Произвођач отпада или други држалац отпада може вршити третман 
отпада самостално или преко посредника или преко другог правног лица или 
предузетника које обавља послове третмана отпада, односно сакупљања отпада 
или преко јавног комуналног предузећа или путем јавно приватног партнерства, у 
складу са чланом 6. овог закона.” 

Члан 18. 

После члана 28. додају се назив члана и члан 28а, који гласe: 



„Обавезе посредника и трговца 

Члан 28а 

Делатност посредовања у управљању отпадом обухвата послове 
организације третмана, односно поновног искоришћења и одлагања отпада, 
односно посредовање у преносу права и обавеза у вези са отпадом за потребе 
других. 

Забрањена је трговина отпадом за који произвођач отпада има закључен 
уговор о предаји сакупљачу, односно оператеру постројења за управљање 
отпадом. 

Трговац отпадом сматра се држаоцем отпада којег је откупио и може 
преузети отпад у посед ако располаже складиштем отпада за које је издата 
дозвола у складу са овим законом. 

Плаћања за откуп отпада врше се преко банковног рачуна, односно издаје 
се признаница у складу са посебним прописима. 

Трговац отпадом је дужан да лицу од кога откупљује отпад изда потврду о 
количини купљеног отпада, као и признаницу уколико се плаћање не врши преко 
банковног рачуна. 

Трговац отпадом дужан је да од лица од којег откупљује отпад прибави 
податке из личне карте или другог документа којим се доказује идентитет тог лица, 
као и доказ о пореклу отпада или изјаву о државини отпада. 

Трговац отпадом не може откупити отпад ако не поседује доказе из става 5. 
овог члана. 

Посредник, односно трговац отпадом дужан је да се упише у регистар 
посредника у управљању отпадом, односно трговаца отпадом. 

Посредник, односно трговац отпада који је регистрован за обављање 
делатности посредовања, односно промета отпадом подноси захтев за упис у 
регистар. 

Министарство издаје решење о упису посредника, односно трговца у 
регистар, ако посредник, односно трговац испуњава услове, и то: 

1) да није кажњаван за било које кривично дело, односно привредни 
преступ и прекршај у складу са законом; 

2) да има лице одговорно за обављање послова за које се подноси захтев 
за регистрацију;  

3) да је у могућности да испуни финансијске обавезе или обавезе које могу 
настати у обављању послова, посебно обавезу враћања отпада у складу са 
прописима о прекограничном кретању отпада. 

Решење из става 9. издаје се на период од пет година. 

Решењем из става 9. овог члана утврђују се услови заштите животне 
средине, обавеза вођења евиденције и достављања извештаја, односно мере 
спречавања илегалног промета отпада. 

Против решења којим се одбија захтев за упис у регистар и издавање 
потврде може се изјавити жалба у року од 15 дана од дана пријема решења. 



Регистрација се може обновити на захтев посредника, односно трговца који 
се подноси 30 дана пре истека регистрације. 

Решење о регистрацији може се укинути: 

1) ако посредник, односно трговац поступа супротно решењу о упису у 
регистар посредника, односно трговаца; 

2) ако би посредник, односно трговац континуираним обављањем послова 
могао да проузрокује загађивање животне средине; 

3) ако посредник, односно трговац поступа супротно прописима о 
прекограничном кретању отпада; 

4) ако посредник, односно трговац не испуњава обавезе у складу са 
законом. 

Одредбе ст. 9, 10, 11. и 12. овог члана које се односе на упис у регистар, 
односно одбијање уписа у регистар, примењују се и на обнову, односно укидање 
решења. 

Посредник и трговац отпадом доставља Агенцији годишњи извештај о 
управљању отпадом у складу са овим законом.” 

Члан 19. 

У члану 34. став 1. после речи: „одлагање отпада” додају се речи: „којим 
управљају”. 

У ставу 4. после тачке 2) додаје се тачка 2а), која гласи: 

„2а) планирана намена простора и могућност изградње и рада постројења у 
складу са урбанистичким условима и условима заштите животне средине;” 

Члан 20. 

У члану 35. после става 1. додају се нови ст. 2, 3. и 4, који гласе: 

„Лице из става 1. овог члана мора да има закључен уговор са оператером 
за управљање отпадом којим се уређује начин преузимања отпада, плаћање преко 
банковног рачуна, као и друга питања од значаја за преузимање отпада (врсте, 
количине, порекло, класификација отпада и др.). 

Надлежни орган предузима одговарајуће мере у складу са чланом 3. и 
чланом 6. став 1. тачка 3) овог закона тако да подстакне: 

1) одвојено сакупљање биоотпада за потребе компостирања и дигестије; 

2) третман биоотпада на такав начин да обезбеђује висок ниво заштите 
животне средине; 

3) употребу материјала безбедних за животну средину произведених из 
биоотпада. 

Сакупљен мешовити отпад може се прихватити као рециклабилни 
материјал у постројењу за управљање отпадом ако се ови материјали у даљем 
процесу раздвајају, у складу са стандардима квалитета, односно рециклаже.” 

Досадашњи ст. 2, 3. и 4. постају ст. 5, 6. и 7. 

Досадашњи став 5. који постаје став 8. мења се и гласи:  



„Отпад се транспортује у затвореном возилу, амбалажи, контејнеру или 
цистерни како би се спречило расипање или испадање отпада приликом 
транспорта, утовара или истовара, односно загађење ваздуха, воде, земљишта и 
животне средине.” 

Досадашњи ст. 6, 7, 8. и 9. постају ст. 9, 10, 11. и 12.  

Досадашњи став 10. који постаје став 13. мења се и гласи: 

„На транспорт опасног отпада, односно начин транспорта, услове који се 
односе на паковање опасног отпада и на возило и запослене на руковању и 
транспорту опасног отпада примењују се прописи којима се уређује транспорт 
опасног терета.” 

Члан 21. 

Члан 36. мења се и гласи: 

„Члан 36. 

Отпад се складишти на местима која су технички опремљена за привремено 
чување отпада на локацији произвођача или власника и/или другог држаоца 
отпада, у центрима за сакупљање, трансфер станицама и другим локацијама у 
складу са овим законом.  

Складиште отпада из става 1. овог члана може бити: 

1) привремено складиште на месту настанка отпада у којем се отпад чува 
ради сакупљања;  

2) складиште отпада као постројење у којем се обавља делатност 
складиштења отпада, односно процес његовог сакупљања и разврставања, 
смештаја и чувања, као и припрема за предају или отпремање, односно транспорт 
у постројења за поновну употребу, рециклажу, поновно искоришћење или 
одлагање, укључујући и центре за сакупљање отпада; 

3) складиште отпада у постројењу за рециклажу, поновно искоришћење 
или одлагање отпада у којем се отпад припрема за третман, укључујући и 
трансфер станицу. 

Дозволом о управљању отпадом, односно потврдом о изузећу која се издаје 
у складу са овим законом, одређује се врста складишта из става 2. овог члана 
узимајући у обзир његову намену, врсту и количину отпада, као и време његовог 
складиштења. 

Опасан отпад не може бити привремено складиштен на локацији 
произвођача, власника и/или другог држаоца отпада дуже од 12 месеци, осим ако 
је у току поступак прибављања дозволе, а најдуже 120 дана од истека рока из овог 
става.” 

Члан 22. 

У члану 37. ст. 4. и 5. мењају се и гласе: 

„За третман отпада у мобилном постројењу прибављају се дозволе, 
сагласности или исправе у складу са овим законом и другим прописима. 

Министар ближе прописује врсте отпада које се могу третирати у мобилним 
постројењима и врсте мобилних постројења за које се издаје дозвола за третман 
отпада.” 



Члан 23. 

Назив члана и члан 38. мењају се и гласе: 

„Поновна употреба и поновно искоришћење 

Члан 38. 

Надлежни орган за управљање отпадом предузима неопходне мере које 
обезбеђују да се операције поновног искоришћења отпада врше у складу са чл. 3. 
и 6. овог закона. 

Надлежни орган за управљање отпадом предузима одговарајуће мере за 
подстицање поновне употребе и припреме за поновну употребу производа, где је 
то могуће, а нарочито развојем система за репарацију и поновну употребу 
производа, применом економских инструмената, критеријума при спровођењу 
поступка јавних набавки, као и утврђивањем других циљева и мера.  

Надлежни орган за управљање отпадом предузима мере којима обезбеђује 
и промовише или унапређује поновно искоришћење отпада, када је то у складу са 
начелом из члана 6. став 1. тачка 3) овог закона и у том циљу успоставља одвојено 
сакупљање отпада када је то технички, еколошки и економски изводљиво и 
обезбеђује да се отпад не меша са другим врстама отпада или другим 
материјалима са различитим својствима. 

Надлежни орган за управљање отпадом предузима и мере којима се 
обезбеђује висок квалитет рециклаже и, у том циљу, успоставља одвојено 
сакупљање отпада где је технички, еколошки и економски изводљиво и 
одговарајуће, ради испуњења неопходних стандарда квалитета за релевантне 
области рециклаже. 

Отпад се може поново искористити за исту или другу намену, за рециклажу, 
односно друге операције поновног искоришћења, ради добијања сировине за 
производњу истог или другог производа, као секундарна сировина (папир и картон, 
метал, стакло, пластика, отпад од грађења и рушења, пепео и шљака од 
сагоревања угља из термоенергетских постројења, гипс и сумпор од 
одсумпоравања димних гасова, отпадна уља и др.), или ради искоришћења 
вредности отпада његовом биоразградњом или спаљивањем отпада уз 
искоришћење енергије. 

Лице које врши поновно искоришћење отпада обезбеђује да настали 
производи не проузрокују штетни утицај на животну средину већи од производа 
који су настали од примарних сировина. 

Забрањено је одлагање и спаљивање отпада који испуњава стандарде за 
поновну употребу или поновно искоришћење. 

Изузетно, отпад из става 7. овог члана може се одложити или спалити, ако 
је то економски оправдано и не угрожава здравље људи и животну средину, уз 
претходно прибављену дозволу министарства.  

Постројења за обављање делатности у области управљања отпадом која 
подлежу издавању интегрисане дозволе могу поновно искористити увезен 
неопасан отпад за сопствене потребе, у складу са дозволом коју издаје 
министарство, односно надлежни орган аутономне покрајине, према прописима 
којима се уређује интегрисано спречавање и контрола загађивања животне 
средине.  



Министар ближе прописује услове и начин сакупљања, транспорта, 
третмана, односно складиштења, поновног искоришћења и рециклаже отпада који 
се користи као секундарна сировина или за добијање енергије.” 

Члан 24. 

У члану 43. став 1. мења се и гласи: 

„Комунални отпад се сакупља, поновно искоришћава и одлаже у складу са 
овим законом и посебним прописима којима се уређују комуналне делатности.” 

Ст. 4. и 5. мењају се и гласе: 

„Јединица локалне самоуправе, у складу са локалним планом, уређује и 
организује: 

1) селекцију и одвојено сакупљање отпада, укључујући и учесталост 
сакупљања отпада ради рециклаже (папир, метал, пластика и стакло); 

2) обезбеђује одлагање отпада из домаћинства у контејнере или на други 
начин; 

3) обезбеђује и опрема центре за сакупљање отпада из домаћинства који 
није могуће одложити у контејнере за комунални отпад (кабасти, биоразградиви и 
други отпад), укључујући и опасан отпад из домаћинства. 

Домаћинства су дужна да одлажу свој отпад у контејнере или на друге 
начине, које обезбеђује јединица локалне самоуправе, а опасан отпад из 
домаћинства (отпадне батерије и акумулатори, уља, отпад од електричних и 
електронских производа, боје и лакови, пестициди и др.) да предају у центре за 
сакупљање отпада из домаћинства или овлашћеном правном лицу за сакупљање 
опасног отпада.” 

Став 7. мења се и гласи: 

„Јединица локалне самоуправе дужна је да извши евиденцију дивљих 
депонија и постојећих несанитарних депонија - сметлишта на својој територији и да 
обезбеди њихово уклањање и санацију.” 

После става 7. додају се ст. 8, 9. и 10, који гласе:  

„Јединица локалне самоуправе дужна је да изради пројекат санације и 
рекултивације за постојеће несанитарне депоније - сметлишта, у складу са 
законом којим се уређује заштита животне средине. 

Јавно комунално предузеће које управља несанитарним депонијама - 
сметлиштима комуналног отпада дужно је да достави министарству, односно 
надлежном органу аутономне покрајине на сагласност радни план постројења из 
члана 16. овог закона са програмом корективних мера и динамиком прилагођавања 
рада постројења у складу са овим законом и прописом којим се уређује одлагање 
отпада на депоније.  

Министар прописује начин вођења и изглед евиденције депонија и 
сметлишта на подручју јединице локалне самоуправе, као и начин и рокове за 
његово достављање.” 

Члан 25. 

Члан 44. мења се и гласи: 



„Члан 44. 

Производња, сакупљање и транспорт опасног отпада, као и његово 
складиштење и третман, обављају се под условима који обезбеђују заштиту 
животне средине и здравље људи у складу са чланом 3. овог закона, укључујући 
све активности од производње до третмана опасног отпада, у складу са 
извештавањем о отпаду, надзором и казненим одредбама на начин прописан овим 
законом. 

Влада обезбеђује спровођење мера поступања са опасним отпадом.  

Третман опасног отпада има приоритет у односу на третмане другог отпада 
и врши се само у постројењима која имају дозволу за третман опасног отпада у 
складу са овим законом.  

Приликом сакупљања, разврставања, складиштења, транспорта, поновног 
искоришћења и одлагања, опасан отпад се пакује и обележава на начин који 
обезбеђује сигурност по здравље људи и животну средину, у складу са 
међународним и хармонизованим српским стандардима.  

Опасан отпад се пакује према карактеристикама опасног отпада (запаљив, 
експлозиван, инфективан и др.) и обележава у складу са законом којим се уређује 
транспорт опасног терета и овим законом.  

Забрањено је мешање различитих категорија опасног отпада или мешање 
опасног отпада са неопасним отпадом, другим супстанцама и материјама, осим: 

1) у постројењима за које је издата дозвола за третман опасног отпада у 
складу са чланом 64. овог закона; 

2) ако се примењује члан 3. овог закона и не долази до штетног дејства 
управљања отпадом на здравље људи и животну средину; 

3) под условима утврђеним у дозволи уз примену најбоље доступних 
техника и под надзором квалификованог лица. 

Мешање отпада из става 6. овог члана укључује и разблаживање опасних 
материја.  

У складу са техничким и економским критеријумима изводљивости, када је 
опасан отпад помешан на начин супротан одредбама овог члана, одвајање се 
врши уколико је то могуће и неопходно у постројењу из става 6. овог члана, под 
надзором квалификованог лица, у складу са чланом 3. овог закона. 

Одредбе ст. 1, 5. и 6. овог члана не примењују се на мешани опасан отпад 
из домаћинства пре преузимања из центара за сакупљање ради предаје у 
постројења за поновно искоришћење или одлагање отпада. 

Одредба става 5. овог члана не примењује се на издвојене делове опасног 
отпада настале из домаћинства пре него што буду сакупљени, одложени или 
поново искоришћени од стране оператера који имају дозволу или су регистровани 
у складу са одредбама које се односе на издавање дозволе или регистре издатих 
дозвола прописаним овим законом. 

Забрањено је одлагање опасног отпада без претходног третмана којим се 
значајно смањују опасне карактеристике отпада.  

Забрањено је разблаживање опасног отпада ради испуштања у животну 
средину.  



Министар прописује начин складиштења, паковања и обележавања опасног 
отпада.” 

Члан 26. 

У члану 46. став 2. тачка 1) мења се и гласи:  

„1) копије претходног обавештења које произвођач, власник и/или други 
држалац отпада шаље 48 сати пре започињања кретања опасног отпада 
министарству са подацима о произвођачу, односно власнику у складу са законом 
којим се уређује заштита података о личности, као и врсти и процењеним 
количинама отпада, класификацији отпада, врсти превоза и одредишту, коју је 
потписао произвођач, односно власник;”.  

Тачка 5) мења се и гласи:  

„5) копије документа из тачке 4) овог става коју прималац шаље 
министарству, као и надлежном органу аутономне покрајине, односно граду 
Београду, ако се кретање отпада врши на њиховој територији.” 

Став 5. мења се и гласи:  

„Произвођач, односно власник и/или други држалац отпада дужан је да 
копију документа из става 2. тачка 6) овог члана чува трајно и дужан је да је 
достави Агенцији у електронском облику уносом података у информациони систем 
Националног регистра извора загађивања.” 

После става 5. додаје се нови став 6, који гласи: 

„Документовани доказ да су операције управљања извршене доставља се и 
на захтев надлежног органа или претходног власника и/или другог држаоца 
отпада.” 

Досадашњи ст. 6, 7. и 8. постају ст. 7, 8. и 9. 

Став 9. мења се и гласи:  

„Министар прописује образац Документа о кретању опасног отпада, образац 
претходног обавештења, начин његовог достављања као и упутство за њихово 
попуњавање.” 

Члан 27. 

У члану 52. ст. 3. и 4. мењају се и гласе:  

„Власник и/или други држалац PCB и PCB отпада дужан је да обезбеди 
њихово одлагање, односно деконтаминацију, на начин прописан овим законом. 

Власник и/или други држалац уређаја у употреби који садржи РСВ или за 
који постоји могућност да је контаминиран садржајем РСВ, дужан је да изврши 
испитивање садржаја РСВ у лабораторији акредитованој за испитивање садржаја 
РСВ.” 

После става 5. додају се ст. 6, 7. и 8, који гласе: 

„Лица која врше одлагање PCB дужна су да држаоцима који доставе 
употребљавани PCB, издају потврду којом се спецификују својства и количине 
PCB. 

Власник и/или други држалац PCB, PCB отпада и/или уређаја који садрже 
PCB дужан је да пре предаје PCB, PCB отпада и/или опреме која садржи PCB лицу 



које има дозволу у складу са овим законом, предузме све мере предострожности 
како би се избегао ризик од пожара, укључујући и њихово држање даље од 
запаљивих производа. 

Уређаји који садрже PCB мање од 5 dm3 који су саставни делови других 
уређаја морају се уклонити и одвојено сакупити, рециклирати или одложити, по 
престанку употребе уређаја чији су саставни део.” 

Досадашњи ст. 6, 7. и 8. постају ст. 9, 10. и 11. 

У досадашњем ставу 9. који постаје став 12. после речи: „PCB” додају се 
речи: „чији су подаци јавни”.  

У досадашњем ставу 10. који постаје став 13. у тачки 4), тачка на крају 
замењује се тачком и запетом, а после тачке 4) додаје се тачка 5), која гласи: 

„5) упутство за сакупљање и одлагање уређаја који садрже PCB мање од 5 
dm3 који су саставни делови других урeђаја.” 

Члан 28. 

Назив члана и члан 56. мењају се и гласе: 

„Управљање медицинским отпадом 

Члан 56. 

Произвођач медицинског отпада дужан је да сачини план управљања 
медицинским отпадом ако годишње производи више од 100 тона неопасног 
медицинског отпада и/или 200 kg опасног медицинског отпада. 

На план управљања медицинским отпадом из здравствених установа, 
других облика здравствене службе (у даљем тексту: приватна пракса), других 
правних лица, односно установа у којима се обавља здравствена заштита људи у 
складу са законом, као и са њима повезаних медицинских, образовних и научно-
истраживачких делатности које производе више од 500 kg опасног медицинског 
отпада годишње, сагласност даје министарство надлежно за послове здравља уз 
претходно прибављено мишљење завода за јавно здравље основаног за 
територију Републике Србије, а у сарадњи са министарством.  

План управљања медицинским отпадом из ветеринарских организација и 
објеката у којима се обавља ветеринарска делатност одобрава министарство 
надлежно за послове ветеринарства, у складу са законом којим се уређује 
ветеринарство и овим законом.  

Произвођач медицинског отпада, обезбеђује, када је то могуће, смањење 
количине и/или опасних карактеристика медицинског отпада на месту настанка, 
као и поновно искоришћење отпада. 

Произвођач медицинског отпада сакупља сав отпад на месту настанка и 
разврстава опасан од неопасног отпада, односно различите врсте опасног 
медицинског отпада и одлаже у одговарајућу амбалажу прилагођену његовим 
својствима, количини, начину привременог одлагања, превоза и третмана. 

Сакупљање и транспорт опасног медицинског отпада, разврстаног, 
упакованог и обележеног у складу са овим законом и прописом донетим на основу 
овог закона, врши се специјалним возилима за транспорт медицинског отпада од 
произвођача медицинског отпада до оператера постројења за третман отпада, у 



складу са прописима о управљању отпадом и прописима о транспорту опасних 
терета.  

Произвођач опасног медицинског отпада мора да има закључен уговор са 
лицем које има дозволу за сакупљање и транспорт медицинског отпада, ако не 
поседује сопствено возило за транспорт медицинског отпада. 

Лице које има дозволу за сакупљање и транспорт опасног медицинског 
отпада, у складу са законом, мора са оператером постројења за третман отпада да 
закључи уговор о преузимању тог отпада. 

Отпад који је настао обављањем кућног лечења и осталих сличних 
активности у којима настаје медицински отпад, преузима лице које обавља ту 
делатност и обезбеђује његов третман или безбедно одлагање о сопственом 
трошку, у складу са прописима којима се уређује управљање отпадом. 

Лице које врши транспорт опасног медицинског отпада обезбеђује редовно 
чишћење и дезинфекцију возила за транспорт. 

Произвођач опасног медицинског отпада, пре транспорта, третмана или 
предаје тог отпада оператеру постројења за третман отпада, складишти тај отпад 
на месту предвиђеном само за ту намену. 

Произвођач опасног медицинског отпада врши третман сопственог 
медицинског отпада самостално или преко трећег лица са којим има закључен 
уговор које испуњава услове утврђене овим законом. 

Произвођач медицинског отпада дужан је да податке о количинама отпада 
по врстама и начину поступања доставља Агенцији. 

Лице које врши сакупљање, транспорт, третман, односно складиштење, 
поновно искоришћење и одлагање остатка након третмана медицинског отпада 
мора да има дозволу, да води евиденцију о количини и врсти медицинског отпада 
која је сакупљена, транспортована, третирана, односно ускладиштена и одложена 
и да податке о томе доставља Агенцији. 

Медицински отпад се извози ако у Републици Србији нема техничких 
могућности и/или нема постројења за поновно искоришћење или одлагање тог 
отпада на еколошки прихватљив и ефикасан начин, у складу са овим законом и 
прописима којима се уређује међународни транспорт отпада. 

Министар надлежан за послове здравља и министар споразумно прописују 
садржину плана управљања медицинским отпадом из установа у којима се обавља 
здравствена заштита људи, начин и поступак управљања медицинским отпадом.” 

Члан 29. 

После члана 56. додају се називи чланова и чл. 56а и 56б, који гласе: 

„Управљање фармацеутским отпадом 

Члан 56а 

Апотеке које су основане као здравствене установе, односно ветеринарска 
организација, као и апотеке основане као приватна пракса дужне су: 

1) да преузму фармацеутски отпад произведен од грађана и да тај отпад 
предају лицима која врше сакупљање, транспорт, третман, односно складиштење, 
поновно искоришћење и одлагање или извоз фармацеутског отпада; 



2) да воде посебну евиденцију о сопственом фармацеутском отпаду и 
податке о томе достављају Агенцији; 

3) да у пословном простору апотеке обезбеде простор за контејнер за 
бесплатно сакупљање неупотребљивих лекова од грађана; 

4) да закључе уговор са лицем из тачке 1) овог става о правима, 
обавезама и одговорностима у области управљања фармацеутским отпадом од 
грађана; 

5) да на видном месту истакну обавештење да се у тој апотеци прикупљају 
неупотребљиви лекови од грађана, као и да за враћање неупотребљивих лекова 
грађани не плаћају накнаду. 

Грађани, односно држаоци животиња су дужни да неупотребљиве лекове 
предају апотеци која је основана као здравствена установа, односно ветеринарска 
организација или апотеци која је основана као приватна пракса. 

Контејнер из става 1. тачка 3) овог члана поставља лице које врши 
сакупљање, транспорт, третман, односно складиштење, поновно искоришћење и 
одлагање или извоз фармацеутског отпада које има дозволу у складу са овим 
законом. 

Отпад који садржи психоактивне контролисане супстанце и прекурсоре 
третира се у складу са законом којим се уређује област психоактивних 
контролисаних супстанци и прекурсора, законом којим се уређује област лекова, 
као и законом којим се уређује управљање отпадом. 

Министар надлежан за послове здравства, министар надлежан за послове 
ветеринарства и министар споразумно прописују начин и поступак управљања 
фармацеутским отпадом. 

Трошкови управљања медицинским и фармацеутским отпадом 

Члан 56б 

Трошкове управљања медицинским отпадом, укључујући фармацеутски 
отпад настао у апотекама из члана 56а овог закона, сноси произвођач отпада, 
осим трошкова управљања фармацеутским отпадом сакупљеним од грађана. 

Трошкове управљања отпадом који настаје од лекова, за које у Републици 
Србији није издата дозвола за стављање у промет, сноси увозник тих лекова. 

Трошкове управљања, односно извоза фармацеутског отпада сакупљеног 
од грађана сноси произвођач и/или увозник који ставља фармацеутске производе 
на тржиште Републике Србије, пропорционално учешћу у маси пласмана својих 
производа на тржиште Републике Србије, у складу са овим законом, а на основу 
евиденције Агенције за лекове и медицинска средства. 

Трошкови управљања фармацеутским отпадом из става 3. овог члана 
подразумевају: 

1) преузимање и превоз отпада; 

2) припрему заједничког плана; 

3) набавку и распоред контејнера за сакупљање; 

4) привремено складиштење и превоз ради одлагања; 



5) третман, односно поновно искоришћење, одлагање или извоз отпада; 

6) административне трошкове (електронска обрада података, вођење 
система, обавештавање и припрема документације за извоз).” 

Члан 30.  

У члану 59. став 1. тачка 3) брише се. 

Тачка 4) мења се и гласи: 

„4) дозвола за третман отпада, и то:  

- дозвола за складиштење; 

- дозвола за поновно искоришћење; 

- дозвола за одлагање;” 

Тачка 5) брише се. 

Став 4. мења се и гласи: 

„Дозволе из ст. 1. и 2. овог члана издају се за обављање делатности у 
области управљања отпадом за које се, према прописима којима се уређује 
интегрисано спречавање и контрола загађивања животне средине, не издаје 
интегрисана дозвола.” 

После става 4. додаје се нови став 5. који гласи:  

„Изузетно, дозвола из ст. 1. и 2. овог члана издаје се и за рад нових и рад 
постојећих постројења у области управљања отпадом која подлежу издавању 
интегрисане дозволе, укључујући време трајања пробног рада, а најдуже још 240 
дана по завршетку пробног рада, као привремена дозвола до издавања 
интегрисане дозволе.” 

Досадашњи став 5. постаје став 6. 

Члан 31. 

У члану 60. ст. 4. и 5. мењају се и гласе: 

„Граду Београду поверава се издавање дозвола за сакупљање, транспорт, 
третман, односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање отпада за све 
активности на територији града Београда и за сва постројења за која дозволу за 
изградњу издаје надлежни орган града Београда. 

Граду, односно општини, поверава се издавање дозволе за сакупљање, 
транспорт, третман, односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање 
инертног и неопасног отпада на њиховој територији.” 

Члан 32. 

У члану 61. став 1. тачка 5), тачка на крају замењује се тачком запетом. 

После тачке 5) додаје се тачка 6) која гласи: 

„6) случај тестирања које се врши ради утврђивања техничко технолошких 
параметара поновног искоришћења отпада у сврху прибављања података ради 
спровођења процедуре за израду студије о процени утицаја.” 

Став 2. мења се и гласи: 



„За места на којима се складишти инертни и неопасни отпад и за механичку 
припрему неопасног отпада за транспорт из става 1. тач. 3), 4) и 6) овог члана, 
издаје се потврда о изузимању од обавезе прибављања дозволе.”  

У ставу 3. тачка 4) мења се и гласи: 

„4) сагласност на план заштите од удеса и план заштите од пожара ако је 
оператер у обавези да такву сагласност прибави или правила заштите од пожара у 
зависности од категорије угрожености од пожара и друге податке на захтев 
надлежног органа.” 

После става 3. додаје се нови став 4. који гласи: 

„Потврда из става 1. тачка 6) овог члана, издаје се на период од најдуже 60 
дана.” 

Досадашњи став 4. постаје став 5. 

Члан 33. 

У члану 62. став 1. речи: „складиштење, третман и одлагање”, замењују се 
речима: „третман, односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање”. 

У ставу 2. тачка 2) после речи: „локацији” додају се речи: „а посебно опис 
локације укључујући њене хидрогеолошке и геолошке карактеристике у захтеву за 
одлагање отпада на депоније”. 

У тачки 5) после речи: „користити” додају се речи: „за сваку врсту операције 
садржане у дозволи, техничке и друге захтеве који се односе на конкретну 
локацију, као и предложене методе за превенцију и смањење загађења”. 

У ставу 3. тачка 3) мења се и гласи: 

„3) сагласност на план заштите од удеса и план заштите од пожара ако је 
оператер у обавези да такву сагласност прибави или правила заштите од пожара у 
зависности од категорије угрожености од пожара, као и програм основне обуке 
запослених из области заштите од пожара у складу са законом;” 

У тач. 5) и 6) после речи: „третмана” додају се речи: „односно поновног 
искоришћења”. 

После тачке 9) додаје се тачка 9а) која гласи: 

„9а) финансијске или друге гаранције којима се осигурава испуњавање 
услова из дозволе за одлагање отпада на депонију, са роком важности за време 
рада депоније, укључујући процедуре затварања депоније и одржавање након 
затварања у складу са чланом 30. овог закона;”. 

После става 3. додаје се нови став 4. који гласи: 

„Захтев за издавање дозволе за одлагање отпада на депонију поред 
података из става 2. овог члана садржи и податке о поступку затварања и 
одржавања депоније после затварања.” 

У досадашњем ставу 4. који постаје став 5. речи: „складиштење, третман и 
одлагање” замењују се речима: „третман, односно складиштење, поновно 
искоришћење и одлагање”. 

Досадашњи став 5. постаје став 6. 



Члан 34. 

Члан 63. мења се и гласи: 

„Члан 63. 

Захтев за издавање дозволе за третман, односно складиштење, поновно 
искоришћење и одлагање отпада подноси се министарству, односно аутономној 
покрајини, односно јединици локалне самоуправе. 

Надлежни орган за издавање дозволе, у року од 15 дана од дана пријема 
захтева за издавање дозволе дужан је да од подносиоца захтева, затражи доказе и 
документацију потребну за допуну захтева, ако је захтев непотпун, односно 
неуредан. 

Надлежни орган за издавање дозволе, у року од 15 дана од дана пријема 
уредног захтева, обавештава јавност о поднетом захтеву и прибавља записник о 
испуњености услова за изградњу и рад постројења од надлежног инспекцијског 
органа. 

Министарство, односно надлежни орган аутономне покрајине, истовремено 
са обавештењем из става 3. овог члана доставља поднети захтев јединици 
локалне самоуправе, заједно са документацијом ради прибављања мишљења.  

Када дозволу за управљање опасним отпадом издаје надлежни орган града 
Београда, истовремено са обавештењем из става 3. овог члана доставља поднети 
захтев градској општини, заједно са документацијом ради прибављања мишљења, 
с тим да је градска општина дужна да поступа на начин прописан у ст. 6. и 7. овог 
члана. 

Јединица локалне самоуправе у року од 30 дана од дана пријема захтева из 
става 3. овог члана, дужна је да размотри захтев и да министарству, односно 
надлежном органу аутономне покрајине достави своје мишљење са образложеним 
предлогом за прихватање или одбијање захтева. 

Јединица локалне самоуправе, пре давања мишљења из става 3. овог 
члана, по потреби прибавља мишљења других заинтересованих органа и 
организација (урбанизма, заштите природе, комуналних делатности, унутрашњих 
послова, заштите потрошача и др).  

Надлежни орган за издавање дозволе, разматра поднети захтев, приложену 
документацију, прибављена мишљења, као и записник о испуњености услова од 
стране надлежног инспекцијског органа и издаје дозволу подносиоцу захтева у 
року од 15 дана од дана пријема мишљења из става 5. овог члана или доноси 
решење којим одбија захтев, уз образложење о разлозима одбијања. 

Ако дозволу издаје министарство, односно надлежни орган аутономне 
покрајине, о издатој дозволи обавештава јединицу локалне самоуправе и на њен 
захтев доставља копију издате дозволе.” 

Члан 35. 

Члан 64. мења се и гласи: 

„Члан 64. 

Дозволом се утврђују услови за управљање отпадом у постројењу за 
третман, односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање отпада. 



Дозвола садржи нарочито:  

1) податке о локацији;  

2) техничке и технолошке услове за рад постројења;  

3) методе које се користе за сваку појединачну операцију; 

4) податке о пореклу, одредишту и третману отпада;  

5) податке о врсти и количини отпада који се поновно искоришћава или 
одлаже;  

6) процедуре за контролу рада постројења и мониторинг животне средине;  

7) мере заштите од удеса, укључујући услове за спречавање удеса и 
смањење последица удеса, мере заштите од пожара, као и процедуре за 
затварање постројења;  

8) висину финансијске гаранције или другог инструмента за покриће 
трошкова рада постројења;  

9) обавезу достављања најмање једном годишње података о врсти и 
количинама третираног, односно поновно искоришћеног и одложеног отпада, као и 
о резултатима мониторинга.  

Ако се дозвола издаје за одлагање отпада нa депонију, поред података из 
става 2. овог члана, садржи и податке о:  

1) класи депоније (за инертни, опасни или неопасни отпад);  

2) процедури за пријем отпада;  

3) другим постројењима на локацији и укупном капацитету депоније;  

4) техничкој документацији за изградњу депоније и о постројењу и опреми 
која ће се користити;  

5) оперативном плану са распоредом и динамиком пуњења депоније;  

6) захтевима за припрему депоније за одлагање, операције одлагања и 
мониторинг рада депоније, контролне процедуре, укључујући и интервентне 
планове; 

7) захтевима за затварање депоније и операцијама накнадног одржавања 
депоније после затварања; 

8) висини финансијске гаранције или другог инструмента за покриће 
трошкова рада депоније и накнадног одржавања локације после затварања.  

Ако се дозвола издаје за термички третман отпада, поред података из става 
2. овог члана, садржи и податке који се односе на:  

1) граничне вредности емисија у ваздух и воду и начин мерења емисија, у 
складу са законом; 

2) врсту и количину опасног отпада који се може третирати; 

3) најмањи и највећи удео, најнижу и највишу калоричну вредност и 
граничну вредност загађујућих материја (нпр. PCB/PCT, PCP, хлорин, флуорин, 
сумпор, тешки метали и др.), за сваку врсту опасног отпада; 



4) захтеве у вези са pH вредношћу, температуром и протоком испуштања 
отпадних вода; 

5) методе узорковања, учесталост мерења, методе и средства за мерење 
емисије штетних материја у отпадним гасовима и емисије штетних и опасних 
материја у отпадним водама за обављање сопственог мониторинга, у складу са 
законом; 

6) најдужи дозвољени период трајања свих технички неизбежних застоја, 
поремећаја или отказивања уређаја за пречишћавање или уређаја за мерење у 
току кога емисије у ваздух и испуштање отпадне воде могу премашити прописане 
граничне вредности емисије. 

Дозвола за мобилно постројење за третман отпада садржи и обавезу 
оператера да о свакој промени локације, односно о почетку и завршетку рада на 
локацији обавести министарство, односно надлежни орган аутономне покрајине и 
јединице локалне самоуправе. 

Дозвола која обухват инсинерацију и ко-инсинерацију уз искоришћење 
енергије издаје се под условом да су испуњени услови у погледу високог нивоа 
енергетске ефикасности. 

Листа категорија отпада коју дозвола треба да садржи може се прописати 
за ко-инсинерацију отпада у појединим категоријама постројења за ко-
инсинерацију отпада. 

Министар ближе прописује садржину и изглед дозволе, врсту и висину 
финансијске гаранције или другог инструмента за покриће трошкова управљања 
отпадом.” 

Члан 36. 

У члану 65. став 1. тач. 1) и 2) мењају се и гласе:  

„1) захтев није у складу са регионалним, односно локалним планом 
управљања отпадом или локација постројења није у складу са наменом утврђеном 
важећим просторним, односно урбанистичким планом; 

2) нису испуњени услови у погледу метода управљања отпадом, односно 
ако је намеравана метода третмана неприхватљива са аспекта заштите животне 
средине, а посебно ако метода није у складу са чланом 3. овог закона;”. 

У тачки 3) тачка на крају замењује се тачком запетом. 

После тачке 3) додају се тач. 4) и 5) које гласе: 

„4) не испуњава друге услове у складу са чланом 62. овог закона;  

5) не испуњава и друге услове прописане овим законом.” 

Члан 37. 

У члану 66. ст. 1, 2. и 3. мењају се и гласе: 

„Дозвола за третман, односно складиштење, поновно искоришћење и 
одлагање отпада издаје се на период од десет година. 

Изузетно од одредбе става 1. овог члана, дозволе се могу издавати и за 
краћи период од десет година и то за време трајања пробног рада, а за рад нових 



постројења у области управљања отпадом која подлежу издавању интегрисане 
дозволе, укључујући и период до 240 дана по завршетку пробног рада. 

Дозвола се може обновити на захтев који се подноси 120 дана пре истека 
важења дозволе ради обезбеђења континуитета важења дозволе.” 

Став 5. мења се и гласи: 

„Ако се покрене поступак стечаја или ликвидације лица које има дозволу, а 
које није извршило санацију загађене локације у оквиру престанка рада и 
затварања постројења, трошкови санације подмирују се из стечајне, односно 
ликвидационе масе.” 

После става 5. додаје се став 6, који гласи: 

„Ако правни следбеник преузима права и обавезе лица које има дозволу, 
одговорност за испуњење услова у дозволи, укључујући санацију загађене 
локације, преноси се на правног следбеника или власника земљишта, а ако то није 
могуће одговорност за испуњење услова у дозволи преузима надлежни орган за 
издавање дозволе и има право на накнаду трошкова од будућег власника, односно 
корисника локације.” 

Члан 38. 

Члан 67. мења се и гласи: 

„Члан 67. 

Дозвола се одузима решењем надлежног органа за издавање дозволе, ако 
се утврди да лице које има дозволу:  

1) не испуњава услове за издавање дозволе;  

2) не поступа у складу са условима утврђеним у дозволи; 

3) не поступа у складу са законом и прописима у области управљања 
отпадом. 

Ако се инспекцијским надзором утврди да лице које има дозволу не поступа 
у складу са условима утврђеним у дозволи, инспектор за заштиту животне 
средине: 

1) налаже лицу које има дозволу мере и утврђује рок за извршење 
наложених мера, а ако то лице у утврђеном року не поступи по налогу инспектора, 
предлаже надлежном органу за издавање дозволе одузимање дозволе; 

2) без одлагања предлаже надлежном органу за издавање дозволе 
одузимање дозволе, ако лице које има дозволу поступа са отпадом на начин којим 
угрожава животну средину и здравље људи, односно не примењује мере заштите 
животне средине, контроле загађивања, спречавања удеса или пожара. 

Решењем о одузимању дозволе оператеру постројења за управљање 
отпадом, забрањује се пријем отпада у постројење и обавезује да даље поступа у 
складу са условима из дозволе, односно у складу са законом.  

Против решења из става 4. овог члана може се покренути управни спор.. 

Покретање управног спора из става 5. овог члана не задржава извршење 
решења.  

О одузимању дозволе надлежни орган обавештава јавност.” 



Члан 39. 

Члан 68. мења се и гласи: 

„Члан 68. 

Дозвола се може изменити у року важења дозволе, ако:  

1) оператер, односно лице које има дозволу поднесе захтев за измену 
дозволе (промена врсте и/или количине отпада, промена квалификованог лица 
одговорног за стручни рад за управљање отпадом, отварања новог постројења на 
истој или другој локацији са истом технологијом и методама третмана);  

2) дође до промене оператера, односно лица које има дозволу; 

3) постоји опасност или настане штета по здравље људи и животну 
средину или услови безбедности захтевају измену дозволе;  

4) дође до измена закона и других прописа. 

Измену дозволе из става 1. тач. 3) и 4) овог члана врши надлежни орган по 
службеној дужности. 

Ако оператер, односно лице које има дозволу поднесе захтев за измену 
дозволе из става 1. тачка 1) овог члана надлежни орган доноси решење о измени 
дозволе. 

Ако дође до промене оператера, односно лица на чије име је издата 
дозвола, права и обавезе које произилазе из дозволе преносе се на правног 
следбеника ако испуњава услове за издавање дозволе утврђене овим законом. 

Надлежни орган на захтев оператера, односно лица које има дозволу 
доноси решење о преносу права и обавеза на правног следбеника из става 4. овог 
члана или одбија захтев за пренос права и обавеза. 

Надлежни орган за издавање дозволе доноси ново решење о издавању 
дозволе ако се мењају услови у дозволи. 

Ако измену дозволе врши министарство, односно надлежни орган 
аутономне покрајине, о извршеној измени дозволе обавештава јединицу локалне 
самоуправе и доставља копију донетог решења. 

Против решења из ст. 3, 5. и 6. овог члана може се изјавити жалба у року од 
15 дана од дана пријема решења.” 

Члан 40. 

У члану 74. став 1. речи: „у две године” замењују се речју: „годишње”. 

У ставу 2. речи: „у две године” замењују се речју: „годишње”, а после речи: 
„на својој територији” додају се речи: „и извештај доставља министарству и 
Агенцији”. 

У ст. 3. и 4. речи: „у две године” замењују се речју: „годишње”. 

После става 4. додаје се нови став 5. који гласи: 

„Извештаји из ст. 2, 3. и 4. овог члана достављају се Агенцији до 31. марта 
текуће године.” 

Досадашњи став 5. постаје став 6. 



Члан 41. 

Члан 75. мења се и гласи: 

„Члан 75. 

Произвођач, власник и/или други држалац отпада, изузев домаћинства, 
дужан је да води и чува дневну евиденцију о отпаду и доставља редовни годишњи 
извештај Агенцији.  

Правна лица, односно предузетници који учествују у промету отпада дужни 
су да Агенцији достављају податке о врсти и количини отпада, укључујући и 
секундарне сировине које су стављене у промет, на прописан начин. 

Произвођач и увозник производа који после употребе постају посебни 
токови отпада дужан је да води и чува дневну евиденцију о количини и врсти 
произведених и увезених производа, односно доставља редовни годишњи 
извештај Агенцији. 

Извештај из става 1. овог члана садржи податке о врсти, количини, пореклу, 
карактеризацији и класификацији, саставу, складиштењу, транспорту, увозу, 
извозу, третману, односно поновном искоришћењу и одлагању насталог отпада, 
као и отпада примљеног у постројење за управљање отпадом.  

Оператер на депонији дужан је да води и чува дневну евиденцију из става 
1. овог члана о преузетим и одложеним количинама отпада, односно да доставља 
Агенцији редовни годишњи извештај о врстама и количинама одложеног отпада и 
резултатима мониторинга. 

Извештај из става 5. овог члана посебно садржи и податке о свим 
неопходним трошковима у току рада депоније. 

Оператер на депонији дужан је да у току рада депоније обезбеди контролу и 
мониторинг рада депоније према програму који се уређује прописом о одлагању 
отпада на депонију. 

Оператер на депонији дужан је да обавести надлежни орган за издавање 
дозволе, односно надлежну инспекцију о било каквом значајном утицају на 
животну средину уоченом у поступку контроле и мониторинга који се врше у складу 
са чланом 16. овог закона. 

У случају из става 8. овог члана оператер на депонији дужан је да поступи 
по одлуци надлежног органа за издавање дозволе, односно надлежне инспекције у 
погледу природе и рокова предузимања корективних мера и да сноси трошкове тих 
мера. 

Надлежни орган предузима мере за започињање процедуре затварања 
депоније или дела депоније када је то потребно, у складу са дозволом, и то: 

1) када су за то испуњени услови у складу са дозволом или 

2) на захтев оператера, а у складу са одобрењем надлежног органа или 

3) на основу образложене одлуке надлежног органа. 

Депонија или део депоније сматра се коначно затвореном после извршеног 
коначног прегледа локације од стране надлежне инспекције, провере свих 
извештаја које је оператер доставио, односно након обавештавања оператера о 
одлуци о затварању депоније. 



Одредба става 11. овог члана не умањује одговорност оператера у складу 
са условима из дозволе.  

После затварања депоније оператер је дужан да депонију одржава, врши 
назор и контролу у периоду накнадног одржавања, који одреди надлежни орган за 
издавање дозволе, узимајући у обзир рок у којем депонија може представљати 
опасност по животну средину. 

Произвођач, власник и/или други држалац отпада, укључујући произвођача 
и увозника производа који након употребе постају посебни токови отпада и 
оператера на депонији чувају основна документа (евиденције, извештаје и др.) 
најмање пет година, осим уколико није другачије прописано овим законом и 
посебним прописом. 

Јединица локалне самоуправе води и чува евиденцију о прикупљеном 
комуналном отпаду, као и попис неуређених депонија и податке о томе доставља 
Агенцији.  

Агенција чува оригинале извештаја о отпаду најмање 25 година за потребе 
статистике Републике Србије о производњи отпада.  

Агенција једном годишње, најкасније до 31. маја текуће године, као и по 
потреби, односно на захтев, доставља податке министарству.  

Министар прописује:  

1) методологију за прикупљање података о управљању отпадом, образац 
дневне евиденције, образац, начин и рокове достављања годишњег извештаја; 

2) методологију за прикупљање података о саставу и количинама 
комуналног отпада на територији јединице локалне самоуправе; 

3) методологију за прикупљање података о врстама и количинама отпада, 
укључујући и секундарне сировине, које су стављене у промет; 

4) методологију за прикупљање података о неуређеним депонијама на 
територији јединице локалне самоуправе; 

5) методологију за прикупљање података о производима који након 
употребе постају посебни токови отпада, образац, начин и рокове достављања 
годишњег извештаја.” 

Члан 42. 

Назив члана 76. и члан 76. мењају се и гласе: 

„Регистри у области управљања отпадом 

Члан 76. 

Надлежни орган за издавање дозволе за управљање отпадом, односно 
потврде о изузимању од обавезе прибављања дозволе дужан је да води регистар 
издатих дозвола, односно регистар издатих потврда о изузимању од обавезе 
прибављања дозволе и да податке из регистра доставља Агенцији у року од 15 
дана од дана уписа у регистар. 

Министарство води регистар посредника у управљању отпадом, односно 
трговаца отпадом и податке из регистра тромесечно доставља Агенцији. 



Регистар издатих дозвола је база података у којој се евидентирају подаци о 
издатим дозволама за управљање отпадом и дозволама за увоз, извоз и транзит 
отпада.  

Регистар издатих потврда о изузимању од обавезе прибављања дозволе је 
база података у којој се евидентирају подаци о издатим потврдама о изузимању од 
обавезе прибављања дозволе. 

Регистар посредника у управљању отпадом и трговаца отпадом је база 
података у којој се евидентирају подаци о посредницима, односно трговцима 
отпадом. 

Подаци уписани у регистре из ст. 1. и 2. овог члана су јавни.  

Евиденције, регистри и друге збирке података прописане овим законом, 
воде се се у складу са законом којим се уређује заштита података о личности и 
законом којим се уређује регистрација привредних субјеката. 

Министар прописује садржину, начин вођења и изглед регистра издатих 
дозвола за управљање отпадом, регистра издатих потврда о изузимању од 
обавезе прибављања дозволе и регистра посредника у управљању отпадом и 
трговаца отпадом.” 

Члан 43. 

У члану 79. став 1. мења се и гласи:  

„Правно лице или предузетник које обавља делатност сакупљања, 
транспорта, третмана, односно складиштења, поновног искоришћења и одлагања 
отпада наплаћује своје услуге према цени утврђеној у складу са законом.” 

У ставу 2. после речи: „Цена услуге” додају се речи: „управљања отпадом, 
која укључује и претходни третман”. 

Став 3. мења се и гласи: 

„Цена услуге депоновања отпада покрива све трошкове успостављања и 
рада депоније, укључујући финансијске гаранције или друге еквивалентне 
инструменте и процењене трошкове затварања и накнадног одржавања локације 
за период од најмање 30 година, за све врсте отпада на локацији.” 

Став 6. мења се и гласи: 

„Средства остварена од накнаде из става 4. овог члана приход су буџета 
Републике Србије.” 

После става 6. додају се нови ст. 7. и 8. који гласе: 

„Влада прописује критеријуме за класификацију оператера који врше 
поновну употребу и рециклажу отпада, као и других субјеката управљања отпадом.  

Влада на предлог министарства надлежног за послове животне средине, 
министарства надлежног за послове привреде и министарства надлежног за 
послове финансија, ближе уређује оснивање, услове, начин функционисања и 
организовања организованог тржишта отпадом.” 

Досадашњи став 7. постаје став 9.  

Члан 44. 

Члан 80. мења се и гласи:  



„Члан 80. 

Средства за финансирање управљања отпадом у Републици Србији 
обезбеђују се из: 

1) буџета Републике Србије; 

2) буџета аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе; 

3) фондова Европске уније и других међународних фондова;  

4) донација, поклона, прилога, помоћи и сличних извора за управљање 
отпадом; 

5) кредита међународних финансијских институција;  

6) других извора у складу са законом. 

Средства из става 1. овог члана могу се користити само за сврху одређену 
овим законом и на начин прописан законом којим се уређује заштита животне 
средине.  

Спровођење Стратегије и планова управљања отпадом, као и изградња 
постројења за третман, односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање 
отпада из надлежности Републике Србије, аутономне покрајине и јединице 
локалне самоуправе, финансира се у складу са законом.” 

Члан 45. 

Назив члана 81. и члан 81. мењају се и гласе: 

„Коришћење средстава за финансирање управљања отпадом 

Члан 81. 

Република Србија, аутономна покрајина, односно јединица локалне 
самоуправе средства из члана 80. овог закона користе за инвестиционе и 
оперативне трошкове управљања отпадом, и то:  

1) изградњу нових постројења за управљање отпадом, реконструкцију, 
ревитализацију и искоришћење постојећих постројења;  

2) унапређење организације управљања отпадом;  

3) управљање истрошеним батеријама и акумулаторима, отпадним уљима, 
отпадним гумама, отпадом од електричних и електронских производа, отпадом од 
флуоресцентних цеви које садрже живу и отпадним возилима;  

4) подстицање одвојеног сакупљања отпада;  

5) имплементацију регионалних, односно локалних планова управљања 
отпадом;  

6) развој информационог система за управљање отпадом; 

7) помоћ у развоју и примени нових технологија за третман отпада;  

8) санацију дугогодишњег загађења индустријским и комуналним отпадом;  

9) програме образовања и јачања свести јавности о питањима заштите 
животне средине и управљања отпадом;  



10) подстицање тржишта рециклираних материјала и извоз отпада за који 
нема могућности третмана у Републици Србији;  

11) друге трошкове, у складу са законом.” 

Члан 46. 

У члану 85. став 1. тачка 1) после речи: „управљања отпадом” додају се 
речи: „и програма превенције стварања отпада”. 

После тачке 2) додају се тач. 2а) и 2б) које гласе: 

„2а) испуњеност услова за поступање са производним остацима као са 
нуспроизводима и поседовање докумената којима се доказује испуњеност 
прописаних услова; 

2б) испуњеност услова за престанак статуса отпада и техничких захтева за 
поједине врсте отпада које престају да буду отпад;” 

У тачки 4) речи: „складиштење, третман, транспорт и одлагање отпада” 
замењују се речима: „транспорт, третман, односно складиштење, поновно 
искоришћење и одлагање”. 

У тачки 6) речи: „складиштење, третман и одлагање” замењују се речима: 
„третман, односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање”. 

У тачки 7) после речи: „у току његовог кретања” додају се речи: „(порекло, 
природа, количина и одредиште)”. 

У тачки 9) после речи: „услова за рад,” додају се речи: „посебно надзор 
локације пре отпочињања операција одлагања ради утврђивања испуњености 
услова из дозволе, као и”. 

Члан 47. 

У члану 86. став 1. тачка 1) мења се и гласи:  

„1) нареди спровођење плана управљања отпадом и програма превенције 
стварања отпада и њихово ажурирање, односно ревидирање;” 

У тачки 7) речи: „правном или физичком лицу” замењују се речима: 
„правном лицу или предузетнику”. 

После тачке 10) додаје се тачка 10а) који гласи: 

„10а) забрани обављање послова посредовања у управљању отпадом, 
односно трговине отпадом лицу које није уписано у регистар посредника у 
управљању отпадом, односно регистар трговаца отпадом, односно нареди 
обављање послова у складу са овим законом;” 

У тачки 17) после речи: „правном лицу” додају се речи: „и предузетнику”. 

У тачки 18) после речи: „правном лицу” додају се речи: „и предузетнику”. 

У тачки 20) речи: „складиштење, третман или одлагање” замењују се 
речима: „третман, односно складиштење, поновно искоришћење или одлагање”. 

У тачки 21) после речи: „третман” додају се речи: „односно поновно 
искоришћење”. 

После тачке 27) додаје се тачка 27а) која гласи: 



„27а) нареди лицу да уклони ускладиштени отпад када отпад складишти на 
месту за које не поседује дозволу за складиштење отпада, као и ако је истекао 
прописани период складиштења, односно период на који је дозвола за 
складиштење издата;” 

У тачки 30) речи: „одобрење за локацију, односно”, бришу се.  

У тачки 40) речи: „складиштење, транспорт, третман и одлагање” замењују 
се речима: „транспорт, третман, односно складиштење, поновно искоришћење и 
одлагање”. 

После тачке 50) додаје се тачка 50а) која гласи: 

„50а) наложи произвођачу и увознику производа који после употребе постају 
посебни токови отпада да води и чува дневну евиденцију и достави годишњи 
извештај;”. 

Члан 48. 

У члану 88. став 1. тачка 1) мења се и гласи: 

„1) поступа са производним остатком као са нуспроизводом супротно 
прописаним условима и/или не поседује доказе о испуњености тих услова (чл. 8а и 
8б);” 

После тачке 1) додају се тач. 1а) и 1б које гласе:  

„1а) крши одредбе о престанку статуса отпада (члан 8в); 

1б) обавља послове без плана управљања отпадом или не врши његово 
ажурирање у прописаном року (члан 15. ст. 1. до 3);”. 

После тачке 2) додаје се тачка 2а) која гласи: 

„2а) обавља послове посредовања у управљању отпадом, односно трговине 
отпадом супротно одредбама овог закона (члан 28а);”. 

Тачка 8) мења се и гласи: 

„8) третман отпада обавља супротно одредбама овог закона или за 
мобилно постројење за третман отпада не прибави дозволу (члан 37. ст. 1. и 3);”. 

После тачке 8) додаје се тачка 8а) која гласи:  

„8а) врши поновно искоришћење и одлагање отпада супротно члану 38. 
овог закона;”. 

Тачка 13) мења се и гласи: 

„13) не поступа у складу са чланом 44. овог закона;”. 

Тачка 14) брише се. 

Члан 49. 

У члану 90. став 1. тачка 3) мења се и гласи: 

„3) поступа супротно члану 26. ст. 1. и 3. овог закона;”. 

Тачка 12) мења се и гласи: 

„12) не поступа у складу са чланом 75. ст. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 13. и 14. овог 
закона.”. 



Тачка 13) брише се. 

Став 4. мења се и гласи: 

„За радње из члана 88. став 1. овог закона и став 1. овог члана казниће се 
предузетник новчаном казном од 250.000 до 500.000 динара или казном затвора до 
30 дана.” 

Члан 50. 

Члан 92. мења се и гласи: 

„Члан 92. 

Новчаном казном од 25.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај 
одговорно лице у органу државне управе, одговорно лице у јединици локалне 
самоуправе, имаоцу јавних овлашћења, односно овлашћеном правном лицу, ако:  

1) не води регистар нуспроизвода и регистар отпада који је престао да 
буде отпад и податке из регистра не доставља Агенцији (члан 8г); 

2) не донесе регионални, односно локални план управљања отпадом 
усклађен са националним планом и не достави га министарству у прописаном року 
(чл. 12, 13. и 14. став 3); 

3) не обезбеди и не спроводи управљање отпадом на територији јединица 
локалне самоуправе под условима и на начин утврђеним законом, стратегијом и 
споразумом скупштина јединица локалне самоуправе (члан 21. став 1); 

4) врши испитивање отпада без прописаног овлашћења или супротно 
издатом овлашћењу или у вршењу послова поступа на противправан, неморалан и 
недостојан начин (члан 24. став 4); 

5) ако не уреди селекцију и одвојено сакупљање отпада, не обезбеђује 
одлагање отпада из домаћинства у контејнере или на други начин, не организује и 
не опреми центре за сакупљање отпада из домаћинства који није могуће одложити 
у контејнере за комунални отпад (члан 43. став 4); 

6) не изврши евиденцију дивљих депонија и постојећих несанитарних 
депонија - сметлишта на свом подручју и не обезбеди уклањање и санацију, не 
изради пројекат санације и рекултивације за постојеће несанитарне депоније - 
сметлишта на начин и у року прописним овим законом и не достави радни план 
постројења са програмом корективних мера и динамиком прилагођавања рада 
постројења (члан 43. ст. 7, 8. и 9); 

7) изда дозволу ако уз захтев за њено издавање није поднета прописана 
документација (члан 62);  

8) не обавештава јавност на начин прописан овим законом (члан 69);  

9) не достави Aгенцији извештаје о реализацији планова у прописаном 
року (члан 74. ст. 2, 3, 4. и 5); 

10) не поступа у складу са чланом 75. ст. 10, 15, 16. и 17. овог закона; 

11) не води регистар издатих дозвола за управљање отпадом, односно 
регистар издатих потврда о изузимању од обавезе прибављања дозволе, односно 
регистар посредника у управљању отпадом, односно трговаца отпадом и податке 
из регистра не доставља Агенцији (члан 76. ст. 1. и 2); 



12) ненаменски користи средства за управљање отпадом (члан 81).” 

Члан 51. 

У члану 5. тачка 30), члану 8. став 4, члану 27. ст. 1, 2. и 4, члану 35. став 1, 
члану 41. став 4, члану 45. ст. 2, 3, 4. и 5, члану 46. став 1, став 2. тач. 2) и 6), став 
3, 4, 7. и 9, члану 47. став 7, члану 48. ст. 4. и 7, члану 51. став 3, члану 52. ст. 5. и 
8, члану 53. став 3, члану 54. ст. 2. и 3, члану 57. ст. 3. и 4, члану 78. став 1, члану 
86. став 1. тач. 6), 21) и 46), члану 88. став 1. тачка 7) реч: „власникˮ у 
одговарајућем падежу замењује се речима: „власник и/или други држалацˮ у 
одговарајућем падежу. 

У члану 5. тач. 23) и 33), члану 6. тач. 2) и 5), члану 15. став 1. тачка 4) и 
став 4, члану 33. став 1. тачка 1), члану 34. ст. 1. и 3. и став 4. тачка 2), члану 35. 
ст. 1, 5. и 7, члану 50. ст. 6. и 8, члану 51. став 4, члану 53. став 2. и члану 71. став 
4. после речи: „третман” у одговарајућем падежу додају се речи: „односно поновно 
искоришћење” у одговарајућем падежу. 

У члану 5. тачка 19) речи: „физичко или правно лице”, у одговарајућем 
падежу замењују се речима: „правно лице или предузетник” у одговарајућем 
падежу. 

У називу члана 27. реч: „власникаˮ у одговарајућем падежу замењује се 
речима: „власника и држаоца отпадаˮ у одговарајућем падежу. 

У члану 27. став 2. реч: „власништвоˮ замењује се речима: „власништво 
и/или државинаˮ. 

У члану 27. став 3. речи: „држалац (власник)ˮ замењују се речима: „власник 
и/или други држалацˮ. 

У члану 27. став 5. речи: „физичких и правних лицаˮ замењују речима: 
„правних лица или предузетникаˮ. 

У члану 33. став 5. после речи: „третирати” додају се речи: „односно 
поновно искористити”. 

У члану 60. ст. 1. и 3, члану 77. став 1. тачка 5), члану 78. став 1. и члану 84. 
ст. 4. и 5. речи: „складиштење, третман и одлагање” у одговарајућем падежу 
замењују се речима: „третман, односно складиштење, поновно искоришћење и 
одлагање” у одговарајућем падежу.  

У члану 60. став 2. речи: „складиштење, третман и одлагање” замењују се 
речима: „сакупљање, транспорт, третман, односно складиштење, поновно 
искоришћење и одлагањеˮ. 

У називу члана 78. после речи: „произвођача” додаје се запета, а речи: „и 
власникаˮ замењују се речима: „власника и држаоца”. 

Члан 52. 

Прописи који се доносе на основу овог закона донеће се у року од годину 
дана од дана ступања на снагу овог закона. 

Влада ће донети Стратегију управљања отпадом у року од годину дана од 
дана ступања на снагу овог закона. 



Аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе дужна је да 
усклади регионалне и локалне планове управљања отпадом у року од годину дана 
од дана доношења стратегије из става 2. овог члана. 

Члан 53. 

Јединица локалне самоуправе дужна је: 

1) да уреди селекцију и одвојено сакупљање отпада ради рециклаже 
најкасније у року од две године од дана ступања на снагу овог закона, односно 
организује селективно и одвојено сакупљање отпада ради рециклаже најкасније у 
року од три године од дана ступања на снагу овог закона; 

2) да организује и опреми центре за сакупљање отпада из домаћинства 
најкасније у року од две године од дана ступања на снагу овог закона; 

3) да изради евиденцију дивљих депонија у року од годину дана од дана 
ступања на снагу овог закона; 

4) да изради евиденцију и пројекте санације и рекултивације постојећих 
несанитарних депонија - сметлишта, на које сагласност даје министарство, 
односно аутономна покрајина, најкасније у року од две године од дана ступања на 
снагу овог закона; 

5) да у споразуму са једном или више јединица локалне самоуправе из 
члана 34. став 1. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 
88/10), одреди локацију за изградњу и рад постројења за третман, односно 
складиштење, поновно искоришћење и одлагање отпада на својој територији, 
најкасније у року од три године од дана ступања на снагу овог закона.  

Евиденција и пројекти санације постојећих несанитарних депонија - 
сметлишта садрже податке о локацији, просторним и геометријским 
карактеристикама, врстама и количинама одложеног отпада, рокове њихове 
санације и рекултивације, као и друге податке од значаја за утврђивање и 
спровођење пројеката из става 1. тачка 2) овог члана, у складу са посебним 
прописом.  

Члан 54. 

Јавно комунално предузеће које управља постојећим несанитарним 
депонијама - сметлиштима комуналног отпада дужно је да припреми и достави 
министарству, односно надлежном органу аутономне покрајине на одобрење план 
прилагођавања постројења до 31. децембра 2017. године, узимајући посебно у 
обзир услове из члана 64. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС”, 
бр. 36/09 и 88/10) и све корективне мере за које оператер сматра да су потребне у 
циљу усклађивања са захтевима овог закона, осим са захтевима који се односе на 
услове за одређивање локације, у складу са прописом којим се уређује одлагање 
отпада на депоније. 

Надлежни орган дужан је да, на основу достављеног плана прилагођавања 
постројења, донесе до 31. децембра 2018. године одлуку да ли постројење може 
да настави са радом према достављеном плану прилагођавања, у складу са 
важећим прописима. 

Надлежни орган, што је пре могуће, предузима одговарајуће мере за 
затварање несанитарних депонија – сметлишта комуналног отпада из става 1. овог 



члана за које није донета одлука да могу да наставе са радом, у складу са овим 
законом и пројектом за затварање и санацију. 

Надлежни орган, на основу плана прилагођавања постројења, одобрава 
потребне радове и одређује рок за испуњење захтева у складу са овим законом, 
прописом којим се уређује одлагање отпада на депоније, осим са захтевима који се 
односе на услове за одређивање локације утврђеним прописом којим се уређује 
одлагање отпада на депоније. 

Правна и физичка лица ускладиће своје пословање са одредбама овог 
закона у року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона. 

На захтеве за издавање дозволе за управљање отпадом који су поднети 
пре ступања на снагу овог закона примењују се одредбе закона који је важио у 
време подношења захтева. 

Члан 55. 

Одлагање, односно деконтаминација уређаја из члана 52. став 5. Закона о 
управљању отпадом („Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 88/10) који садрже PCB и 
одлагање PCB из тих уређаја, извршиће се најкасније до 31. децембра 2019. 
године.  

Изузетно од става 1. овог члана, власник и/или други уређаја који садржи 
између 0,05-0,005 процената масеног удела PCB дужан је да обезбеди одлагање, 
односно деконтаминацију уређаја по престанку њихове употребе.  

План замене, односно одлагања и деконтаминације уређаја који садржи 
PCB власник и/или други уређаја дужан је да донесе до 31. децембра 2017. године.  

Члан 56. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Републике Србије”, осим одредаба члана 5. овог закона у делу који се 
односи на обавештавање Европске уније о престанку статуса отпада, које се 
примењују од дана приступања Републике Србије Европској унији, као и одредаба 
члана 18. овог закона и одредаба члана 42. овог закона у делу који се односи на 
обавезу вођења регистра посредника у управљању отпадом, односно трговаца 
отпадом и обавезу тромесечног достављања података које се примењују од 2020. 
године.  



О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 
I.  УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА  

Уставни основ за доношење овог закона садржан је у  члану 97. тачка 9. 
Устава Републике Србије, према коме Република Србија уређује и обезбеђује 
систем заштите и унапређења животне средине. 

 
II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА И ЦИЉЕВИ КОЈИ СЕ ОСТВАРУЈУ  

Процес придруживања Европској унији и усвајање правних тековина ЕУ има 
значајан утицај на националном, регионалном и локалном нивоу. Искуства из 
земаља чланица, стечена током процеса придруживања Европској унији, показују да 
је ефикасна, одговарајућа и благовремена припремна фаза на свим нивоима,  
предуслов за успешну стратегију придруживања. Око једне трећине прописа 
Европске уније се односе или утичу на политичке или техничке аспекте заштите 
животне средине, а 26% укупних трошква апроксимације у области животне средине, 
које имају значајан утицај на национални, регионални и локални ниво, произилази из 
прописа ЕУ у области управљања отпадом.  

Националном Стратегијом за апроксимацију у области животне средине 
Републике Србије („Службени гласник РС”, број 80/11) и Националним Програмом за 
усвајање правних тековина ЕУ за период 2013-2016. предвиђена је  ревизија Закона 
о о управљању отпадом, ради потпуне транспозиције Оквирне директиве о отпаду 
2008/98/ЕС и Директиве 96/59/ЕС о одлагању PCB и PCT и Директива о 
индустријским емисијама 2010/75/EУ.  

Напредак који је учињен на пољу транспозиције правних тековина ЕУ у 
области животне средине у последњих неколико година, а посебно управљања 
отпадом резултирао је доношењем закона и  пратећих подзаконских аката у 
Републици Србији:  

 Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 88/10-у 
даљем тексту: Закон) - (36 подзаконских аката) и  

 Закона о амбалажи и амбалажном отпаду („Службени гласник РС”, број 
36/09) - (12 подзаконских аката).  

Иако су брз темпо транспозиције и примери из праксе условили да Закон о 
управљању отпадом, који је усвојен 2009. године, буде допуњен и измењен током 
2010. године, одређене правне празнине и даље постоје, имајући посебно у виду 
захтеве из важећих директива ЕУ (Оквирна директива о отпаду 2008/98/ЕС, 
Директива о депоновању 1999/31/ЕЦ, Директива о индустријским емисијама 
2010/75/EУ и Директива о одлагању PCB и PCT 96/59/ ЕЦ).  

У 2014. години спроведени су експланаторни и билатерални скрининг за 
поглавље 27 – Животна средина. У Постскрининг документу – Статус и планови 
преношења  и спровођења правних тековина ЕУ за поглавље 27 – животна средина 
и климатске промене, израђеном и усвојеном након спроведеног скрининга, 
садржана је обавеза Републике Србије која се односи на усклађивања националног 
законодавства са прописима ЕУ у области управљања отпадом, између осталог и са 
Оквирном директивом о отпаду 2008/98/ЕС до 2016. године, односно у погледу 
потпуног усклађивања до 2018. године.  

 
Законом о управљању отпадом („Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 88/10) 

уређене су: врсте и класификација отпада (чл. 7. и 8); планирање управљања 



отпадом (чл. 9-16); субјекти управљања отпадом (чл. 17-24); одговорности и обавезе 
у управљању отпадом (чл. 25-31); организовање управљања отпадом (чл. 32-46); 
управљање посебним токовима отпада (чл. 47-58); услови и поступак издавања 
дозвола (чл. 59-70); прекогранично кретање отпада (чл. 71-73); извештавање о 
отпаду и база података (чл. 74-76); финансирање управљања отпадом (чл. 77-82); 
надзор (чл. 83-87); казне (чл. 88-92); и друга питања од значаја за управљање 
отпадом (чл. 93-105). На основу закона донети су подзаконски акти којима се уређују 
поједина питања из области управљања отпадом.  

За усклађивање са прописима ЕУ, поред измена и допуна које се предлажу 
овим законом, релевантне су и измене одређених подзаконских прописа који се 
односе на издавање дозвола, систем извештавања, финансирања управљања 
отпадом, али и доношење нових прописа.  

У складу са Законом о управљању отпадом донета је Стратегија 
управљања отпадом за период 2010-2019. године („Службени гласник РС”, број 
29/10). Ревизија ове стратегије је потребна ради усклађивања са стратешким 
документима предвиђеним важећом Оквирном директивом о отпаду 2008/98/ЕЦ, 
предложеним изменама и допунама закона, као и у циљу ефикасније 
имплементације стратегије.  

Низ прописа повезан је са предложеним изменама и допунама. 
Правилник о обрасцу захтева за издавање дозволе за складиштење, 

третман и одлагање отпада („Службени гласник РС”, број 72/09) прописује 
садржини обрасца који оператер постројења подноси надлежном органу за 
издавање дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада. Овим изменама и 
допунама закона предложена је и допуна захтева за издавање дозволе. 

Правилник о садржини и изгледу дозволе за складиштење, третман и 
одлагање отпада („Службени гласник РС”, број 96/09) прописује садржину и изглед 
дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада. Овим изменама и допунама 
закона предложене су измене и допуне садржине дозволе. 

Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне 
средине („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 25/15) прописује обавезу оператера да 
прибави дозволу надлежног органа за рад постројења и обављање активности. 
Дозволом се одобрава: рад новог постројења и обављање његове активности; рад и 
битне измене у раду, односно функционисању постојећег постројења; отпочињање 
рада постројења после добијања дозволе осим за време пробног рада као и након 
пробног рада а најдуже још 240 дана по његовом завршетку, под условом да су у 
току трајања пробног рада сви резултати мерења загађивања чинилаца животне 
средине у складу са прописаним дозвољеним вредностима и да то потврђује налаз 
комисије за технички преглед постројења. Овим изменама и допунама закона 
предложено је повезивање са наведеним законом у области издавања дозвола. 
предложено је повезивање са наведеним законом у области издавања дозвола.  

Уредба о утврђивању Програма динамике подношења захтева за 
издавање интегрисане дозволе („Службени гласник РС”, број 108/08) у оквиру 
Програма динамике прописује рокове према којима се подносе захтеви за 
издавање интегрисане дозволе по врстама активности постојећих постројења, од 
новембра 2009. до марта 2014. године (нпр. за управљање отпадом: постројења за 
одлагање/третман неопасног отпада - биолошки и физичко-хемијски третман и 
депоније, искључујући депоније инертнога отпада, као рок предвиђен је јануар 
2013. године - децембар 2013. године). 

Уредбом о производима који после употребе постају посебни токови 
отпада, обрасцу дневне евиденције о количини и врсти произведених и увезених 
производа и годишњег извештаја, начину и роковима достављања годишњег 



извештаја, обвезницима плаћања накнаде, критеријумима за обрачун, висину и 
начин обрачунавања и плаћања накнаде („Службени гласник РС”, бр. 54/10, 86/11, 
15/12 и 3/14), утврђени су висина и начин обрачунавања и плаћања накнаде за 
производе који после употребе постају посебни токови отпада.  

Законом о престанку важења Закона о Фонду за заштиту животне средине  
(„Службени гласник РС”, број 93/12) престао је са радом Фонд за заштиту животне 
средине.  

Уредба о висини и условима за доделу подстицајних средстава („Службени 
гласник РС”, бр. 88/09, 67/10, 101/10, 16/11, 86/11, 35/12, 48/12, 41/13 и 81/14) којом 
су утврђени висина и услови за доделу подстицајних средстава за поновну употребу 
и искоришћење отпада као секундарне сировине или за добијање енергије: отпадних 
гума; отпадних батерија и акумулатора; отпадних уља као секундарне сировине, 
електричне и електронске опреме, производњу кеса - трегерица за вишекратну 
употребу: дебљине преко 20 микрона и дебљине преко 20 микрона које садрже 
биоразградиве адитиве. 
 Правилник о усклађеним износима подстицајних средстава за поновну 
употребу, рециклажу и коришћење одређених врста отпада („Службени гласник 
РС”, број 30/15) и Правилник о усклађеним износима наканаде за управљање 
посебним токовима отпада  („Службени гласник РС”, брoj  31/15) су правилници 
који се доносе годишње. 

Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 
24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) прописује услове и 
начин уређења простора, уређивање и коришћење грађевинског земљишта и 
изградњу објеката. Овим законом прописан је пробни рад објекта и издавање 
употребне дозволе (чл. 157. и 158). 

Закон о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15) са којим се у 
погледу финансирања усклађују и закони у области животне средине, као 
системским законом. 

Законом о заштити података о личности  („Службени гласник РС”, бр. 
97/08, 104/09 – др.закон, 68/12 –  УС и 107/12). 

Један од разлога за предлагање измена и допуна овог закона је усклађивање 
одређених законодавно-правних решења са прописима ЕУ у области управљања 
отпадом. Овим изменама и допунама предложено је усклађивање са неким од 
релевантних директива ЕУ у овој области и то са: Оквирном директивом о отпаду 
2008/98/ЕС, Директивом о депоновању 1999/31/ЕЦ, делом Директиве о 
индустријским емисијама 2010/75/EC – у делу који  се односи на инсинерацију и 
Директивом о одлагању PCB и PCT 96/59/ ЕС 

Такође, једну од кључних измена представља и усклађивање са другим 
важећим прописима у области заштите животне средине и обезбеђивање 
ефикасније примене прописа. Ово се најпре односи на усклађивање са Законом о 
интегрисаном спречавању и контроли загађивања. Наиме предложеним изменама и 
допунама обезбедиће се континуитет у раду нових постројења која подлежу 
издавању интегрисане дозволе, и то за период од почетка пробног рада и 240 дана 
након пробног рада, односно до добијања интегрисане дозволе, тако што би у том 
периоду ова постројења радила  на основу прибављене дозволе у складу са 
прописима у области управљања отпадом.  Овим изменама и допунама уредиће се 
ближе и питања трошкова управљања медицинским отпадом, што ће обезбедити 
ефикаснију примену прописа. Разлог ових измена и допуна јесте и прецизирање 
појединих одредаба које се односе на: услове за одузимање овлашћења за 
испитивање отпада, садржину захтева и дозволе за одлагање отпада на депоније и 



термички третман отпада, разлоге за измену и одузимање дозволе, а у циљу њихове 
ефикасније примене.  

Такође, један од значајнијих разлога за предлагање измена и допуна овог 
закона је обезбеђивање усклађености законодавно-правних решења у области 
управљања отпадом, која се односе на систем финансирања управљања отпадом 
након ступања на снагу Закона о престанку важења Закона о Фонду за заштиту 
животне средине, септембра 2012. године, који се досад остваривао преко овог 
Фонда. Наиме, ступањем на снагу овог закона, престао је са радом Фонд за заштиту 
животне средине. Собзиром на насталу ситуацију, у циљу успостављања 
континуираног функционисања система финансирања заштите животне средине, 
предложене су измене закона и у овом делу, а у складу са одредбама Закона о 
буџетском систему и одредбама Предлога закона о изменама и допунама Закона о 
заштити животне средине. 

Тежиште политике заштите животне средине развијених земаља, укључујући 
земље ЕУ представља висок ниво заштите животне средине и њено утемељење на 
економским принципима („загађивач плаћаˮ). Решавање проблема загађења 
животне средине и адекватно управљања отпадом, узима у обзир примену принципа 
„загађивач плаћа” у складу са Препоруком Савета 75/436 Еуратом, ЕЦСЦ, ЕЕЦ о 
одређивању трошкова и акција јавне власти у области заштите животне средине – 
принцип „загађивач плаћа“ (Council Recommendation 75/436 Euratom, ECSC, EEC – 
Polluter Pay Principle).  

Изменама и допунама Закона о управљању отпадом остварују се општи 
циљеви установљени законом, односно примена начела „загађивач плаћаˮ 
установљеног Законом о заштити животне средине под једнаким условима за сва 
правна лица која обављају привредну делатност на територији Републике Србије. 
Утврђује се финансирање управљања отпадом и коришћење средстава за 
финансирање управљања отпадом у складу са решењима предвиђеним у 
предложеним изменама и допунама закона којим се уређује заштита животне 
средине, а којим се установљава буџетски фонд за те намене (Зелени Фонд 
Републике Србије ).   

Овим изменама врши се такође и усклађивање закона са одредбама Закона о 
заштити података о личности, успостављањем директне везе између два прописа, 
тако да се све евиденције, регистри и друге збирке података прописане овим 
законом, воде у скаду са законом којим се уређује заштита података о личности.  

Предложеним изменама и допунама закона такође се ствара правни основ за 
даље уређење организованог тржишта отпада. Развој конкуренције и здравих 
тржишних услова пословања довео би и до смањења цена. Уређеним трговањем 
преко организованог тржишта отпадом смањују се трошкови јавних набавки и цео 
процес постаје бржи и транспарентнији. Трговина путем организованог тржишта 
отпадом и развој сакупљачке мреже је од националног значаја за промет 
секундарних сировина и развој рециклажне индустрије у Србији. Поред тога, 
организовано тржиште обезбедило би основ за нова запошљавања и развој зелене 
економије. Успостављање зелене (циркуларне) економије представља велику 
развојну шансу за Србију. Зелена економија је концепт привредног развоја који 
обезбеђује растући тренд привредних активности на бази потреба савременог 
друштва и који узима у обзир одрживост ресурса њиховом поновном употребом, 
односно рециклажом и очувањем животног простора. Веома значајно средство за 
остварење стратешких циљева одрживе политике у области зелене економије је 
организовано тржиште отпада као функционални оквир којим се регулише тржиште 
отпадом на начин којим се омогућава транспарентност промета отпада и услуга и 
којим се уравнотежава понуда и потражња а истовремено и обезбеђује пуна 



примена политике подстицаја у области управљања отпадом. Циљ је да зелена 
економија постане потпуно транспарентна и усаглашена са директивама ЕУ и једна 
од покретачких снага развоја домаће привреде.  

Такође, предложена законодавна решења која се односе на класификацију 
оператера управљања отпадом, доприносе утврђивању јаснијих правила и 
процедура, већој транспарентности у области управљања отпадом, подстицању 
лојалне конкурентности, смањење ризика неадекватног збрињавања отпада као и 
стимулисање улагања у систем управљања отпадом и унапређење целокупног 
система управљања отпадом.  

Предложена законодавна решења немају негативно дејство на привредне 
субјекте, напротив, допринеће ефикаснијој примени прописа, јер се односе на 
попуњавање правних празнина, прецизирање одредаба, обезбеђивање 
континуитета у раду нових постројења која подлежу издавању интегрисане дозволе, 
као и на систем финансирања и у вези су са престанком рада Фонда за заштиту 
животне средине. Такође, предложена законска решења  истовремено обезбеђују 
континуитет у функционисању система финансирања заштите животне средине, 
укључујући и управљање посебним токовима отпада. Имајући у виду значај питања 
која су у пракси показала неопходност њиховог прецизнијег дефинисања, као и 
потребу попуњавања правних празнина и усклађивања са прописима ЕУ, а све ради 
ефикасније примене прописа, сачињен је предлог допуна овог закона.  

 
III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И ПОЈЕДИНАЧНИХ 

РЕШЕЊА 

Чланом 1. предложени су изузеци од примене oдредаба овог закона (члан 
4) као и изузеци од примене одредаба закона у мери у којој је управљање отпадом 
уређено другим прописима. Наведена измена представља директно усклађивање 
одредаба закона са чланом 2. Оквирне Директиве 2008/98/ЕЦ европског 
Парламента и Савета о отпаду, која детаљно уређује изузеће од примене 
одредаба те Директиве. 

У члану 2. предложене су измене и допуне члана 5. Закона, који уређује 
значење израза, а које се односе на прецизирање и дефинисање одређених 
појмова као што су: био отпад, депонија, држалац, фармацеутски, медицински 
отпад, инертни отпад, мобилно постројење за управљање отпадом, најбоље 
доступне технике, одвојено сакупљање, одлагање отпада, отпад, отпад од грађења 
и рушења, поновно искоришћење отпада, поновна употреба, посредник, 
превенција, припрема за поновну употребу отпада, произвођач отпада, произвођач 
производа, рециклажа, сакупљање отпада, трговац, третман отпада. Већи део 
предложених измена овог члана представља усклађивањe са појмовима 
утврђеним чланом 3. Оквирне директиве о отпаду  2008/98/ЕЦ, као и усклађивање 
са дефиницијама датим у Директиви 1999/31 о депонијама. Такође, прецизирање 
појединих појмова, као што су појмови фармацеутског, медицинског отпада, 
мобилног постројења, предложено је и са становишта ефикасније примене 
одредаба закона и бољег функционисања целокупног система управљања 
отпадом.  

У члану 3. закона предложена је допуна члана 6. Закона који се односи на 
начела, у смислу допуне основних начела управљања отпадом и то увођењем 
принципа самодовољности који се састоји у успостављању интегрисaне и 
одговарајуће мреже постројења за поновно искоришћење и одлагање мешаног 
комуналног отпада сакупљеног из домаћинстава, кao и измена принципа 
хијерархије управљања отпадом у смислу уређивања приоритета у управљању: 



превенција; припрема за поновну употребу; рециклажа; остале операције поновног 
искоришћења (поновно искоришћење у циљу добијања енергије и др.); одлагање 
отпада. Ове измене представљају усклађивање са чланом 4. Оквирне директиве о 
отпаду 2008/98/ЕЦ европског Парламента и Савета. 

Чланом 4. предложена је допуна члана 8. Закона који се односи на 
класификацију отпада. Ова измена представља усклађивање са чланом 3. став 1. 
тачка 2. Анекса III Директиве - дефиниција опасног отпада, према којој опасан 
отпад претставља отпад који садржи једну или више супстанци садржаних у 
Анексу III. Овај Анекс садржи само карактеристике отпада које га чине опасним (H 
листу) али не и Категорије отпада (листу Q), Листу компоненти отпада које га чине 
опасним (C листу), ни Листу категорија или сродних типова опасног отпада према 
њиховој природи или према активности којом се стварају (Y листу). У вези са 
наведеним листама, у Анексу III Директиве наводи се да ће методе које се 
употребљавају за утврђивање карактеристика отпада које га чине опасним, бити 
прописане путем стандарда (техничких захтева). Поновна класификација опасног 
отпада у неопасан отпад, односно када се отпад може сматрати неопасним 
отпадом прописана је у складу са чланом 7. тач. 4. и 6. Директиве. 

У члану 5. уређен је нуспроизвод додавањем нових чл. 8а, 8б, 8в и 8г, 
односно утврђени су услови под којима се може поступати са материјом или 
предметом насталим у процесу производње као са нуспроизводом; такође дат је 
изузетак када се производни остатак ипак сматра отпадом и поред испуњености 
свих прописаних услова за статус нуспроизвода (веза са смерницама ЕУ). Уређен 
је и начин доказивања испуњености услова за нуспроизвод (члан 8б). Допуна 
закона у овом делу представља усклађивање са институтом нуспроизвода 
утврђеним чланом 5. Директиве 2008/98/ЕЦ Европског Парламента и Савета о 
отпаду, као новим правним институтом ЕУ у овој области. 

Истим чланом, додавањем новог члана 8в уређен је и престанак статуса 
отпада тако што су прописани услови када поједине врсте отпада које су биле 
подвргнуте операцијама поновног искоришћења и рециклаже, престају да буду 
отпад под утврђеним условима. Такође, предвиђено је да се количине материја 
или предмета које су престале да буду отпад, урачунавају у укупне количине 
рециклираног и искоришћеног отпада за потребе испуњавања националних 
циљева рециклаже и поновног искоришћења који су утврђени за амбалажни отпад, 
отпадна возила, отпадну електричну и електронску опрему и отпадне батерије и 
акумулаторе. Предложено је овлашћење министра за прописивање техничких 
захтева за поједине врсте отпада које, у складу са прописима Европске уније, 
престају да буду отпад као и техничке захтеве за друге врсте отпада за које према 
смерницама ЕУ није предвиђено да ли постају отпад, као и за прописивање других 
посебних критеријума за утврђивање престанка статуса отпада. Предвиђено је да 
оцену усаглашености појединих врста отпада са техничким захтевима, спроводи 
власник и/или други држалац отпада, док оцењивање усаглашености са техничким 
захтевима других врста производа (за које смерницама Европске уније није 
уређено да ли престају да буду отпад) спроводи министарство и издаје исправу о 
усаглашености производа, а све у складу Законом о техничким захтевима за 
производе, узимајући у обзир праксу ЕУ о проглашењу престанка статуса отпада. 
Допуна закона у овом делу представља усклађивање са чланом 6. Директиве 
2008/98/ЕЦ европског Парламента и Савета о отпаду, који уређује крај статуса 
отпада. Истим чланом, додавањем новог члана 8Г, предложено је да министарство 
води регистар нуспроизвода и регистар отпада који је престао да буде отпад, а на 
основу издатих потврда.  



Чланом 6. предложена је допуна члана 9. став 1. тачкa 2) Закона који се 
односи на врсте планских докумената, и којим се уводи Програм превенције 
стварања отпада. Наведена измена представља усклађивање са чл. 28. и 29. 
Директиве 2008/98/ЕЦ, који се односе на планска документа. 

Чланом 7. предложена је измена члана 10. Закона који уређује Стратегију и 
то у делу који се односи на дефинисање појма и садржине Стратегије коју чине: 
анализа и стање управљања отпадом, национални циљеви и Национални план 
управљања отпадом. Предвиђено је и овлашћења Владе за њено доношење и рок 
важења од шест година са могућношћу ревидирања једном у три године.  
Наведена допуна представља усклађивање са чл. 28. и 29. Директиве 2008/98/ЕЦ, 
који се односе на планска документа и њихову садржину, уз истовремено 
обезбеђивање њихове ефикасније имплементације с обзиром на тренутно стање 
планских докумената у Републици Србији у овој области.   

Чланом 8. предвиђена је измена члана 11. Закона, тако што је предложена 
садржина Националног плана: врста, количина, порекло отпада, постојећи систем 
сакупљања, мрежа постројења, процена потребе за новим системом, план за 
имплементацију смањења количина биоразградивог отпада, који се одлаже на 
депоније, критеријуми за локације, организацију управљања, висину финансирања, 
мере и смернице за спровођење плана, начин и рокови спровођења, као и 
садржина самих мера и смерница за спровођење Националног плана. Предложена 
измена такође представља усклађивање са чланом 28. тач. 2, 3. и 4. Оквирне 
директиве о отпаду 2008/98/ЕЦ који прописује садржину програма превенције 
управљања отпадом. 

Чланом 9. предвиђена је допуна Закона новим чланом 11а који се односи на 
Програме превенције стварања отпада, којим се утврђују циљеви и мере 
превенције стварања отпада, и процена  мера превенције, предвиђа овлашћење 
Владе за њихово доношење, период доношења од шест година, могућност 
ревидирања једанпут у три године и овлашћење министра за прописивање листе 
мера превенције стварања отпада. Ова допуна представља усклађивање са 
чланом 29. Оквирне директиве о отпаду 2008/98/ЕЦ који се односи на програме 
превенције. 

У члану 10. предвиђена је измена члана 12. Закона у погледу броја 
становника потребних за доношење регионалних планова управљања отпадом. 
Ова измена је предложена у складу са стратешким правцима садржаним у нацрту 
ревизије Стратегије управљања отпадом 2010-2019.  

Чланом 11. предвиђена је измена члана 14. Закона у погледу прецизирања 
да регионални и локални планови управљања отпадом морају бити у складу са 
националним планом и прописивања рока достављања Министарству, као и у 
погледу прецизирања терминологије у складу са Законом о планирању и изградњи. 

Чланом 12. предложена је измена члана 16. Закона који се односи на 
радни план постројења за управљање отпадом. Ова допуна је извршена у складу 
са Директивом о индустријским емисијама 2010/75/EC. Такође, допуна у овом 
члану састоји се и у прописивању да се за несанитарне депоније-сметлишта 
израђују пројекти санације и рекултивације, прописивању  давања сагласности на 
планове, а садржи и овлашћење министра да прописује садржину пројеката 
санације и рекултивације неуређених депонија. Наведена измена представља 
такође усклађивање са чланом 28. Директиве 2008/98/ЕЦ о отпаду, а у складу је и 
са потребама праксе. 

Чл. 13. и 14. извршена је измена у ставу 18. став 2. тачка 1) и члану 19. став 
1. тачка 1)  Закона која представља терминолошко усклађивање одредаба важећег 
закона са  одредбама 2008/98/ЕЦ о отпаду које се односе на планска документа. 



Чланом 15. предложена је измена члана 23. Закона, а која представља 
усклађивање са одредбама Директиве 2008/98/ЕЦ о отпаду које се односе на ново 
дефинисање  појмова третмана односно поновног искоришћења и одлагања 
отпада и на увођење правног института престанка статуса отпада. 

У члану 16. предложена је измена члана 24. став 4. Закона који се односи 
на овлашћење за испитивање отпада, тако што су допуњени и детаљније 
одређени услови за одузимање овлашћење за испитивање отпада. Наведена 
измена и допуна представља прецизирање важеће одредбе у погледу услова за 
одузимање овлашћења и предложена је у циљу ефикасније имплементације 
одредаба закона.  

У члану 17. предложена је измена члана 26. став 1. тач. 5) и 6) Закона који 
се односе на одговорност произвођача отпада, тако што је извршена допуна у 
погледу одвојеног сакупљања насталог отпада и његовог разврставања у складу 
са потребом будућег третмана, у количини, односно проценту који је у складу са 
националним циљевима, као и допуна у погледу складиштења отпада на начин 
који не утиче на здравље људи и животну средину и обезбеђивање услова да не 
дође до мешања различитих врста отпада, као ни мешања отпада са водом. 
Наведене измене представљају усклађивање са одредбама Директиве 2008/98/ЕЦ 
о отпаду (чл. 10, 11. и 13.) тако да ће планирани проценти, количине и рокови за 
њихово достизање у погледу одвојеног сакупљања и разврставање насталог 
отпада у складу са потребом будућег третмана, у нашем систему бити утврђени у 
самој Стратегији као планском документу. Усклађивање са Директивом такође 
представља и одредба  која се односи на прописивање начина на који  произвођач 
отпада и други држалац може вршити третман отпада. 

Чланом 18. предложена је допуна закона додавањем новог члана 28a који 
се односи на обавезе посредника и трговца, дефинише се појам делатности 
посредовања у управљању отпадом, начин плаћања за откуп отпада,  
документација коју је трговац дужан да прибави од лица од којег откупљује отпад, 
обавеза уписа у регистар посредника, поступак уписа, издавање решења, 
одбијање захтева, као и могућност укидања решења о регистрацији. Овај предлог 
допуне представља усклађивање важећег закона са  чланом 3. тач. 7. и 8. 
Директиве  2008/98/ЕЦ о отпаду. 

У члану 19. предложена је измена и допуна члана 34. ст. 1. и 4. Закона који 
уређује локацију за изградњу и рад постројења, додавањем тачке 2а којом је 
предвиђено да се приликом одређивања локације за изградњу и рад постројења за 
управљање отпадом узима у обзир нарочито и планирана намена простора и 
могућност изградње и рада постројења у складу са урбанистичким условима и 
условима заштите животне средине. Наведене измене и допуне, предложене су у 
циљу прецизирања овог члана важећег закона ради ефикасније примене и 
усклађивања са прописима у области урбанизма. 

Чланом 20. предложена је допуна члана 35. Закона, којом се прецизира 
одредба о сакупљању и транспорту отпада, предвиђа документација, начин 
преузимања отпада, и начин плаћања за лице које врши сакупљање и транспорт 
отпада. Допуна садржи и одредбу о одвојеном сакупљању биоразградивог отпада; 
о прихватању сакупљеног мешовитог отпада као рециклабилног материјала у 
постројењу за управљање отпадом уколико се ови материјали у даљем процесу 
раздвајају, у складу са стандардима квалитета, односно рециклаже. Предложена 
измена представља усклађивање са Директивом 2008/98/ЕЦ о отпаду. Такође, 
предложено је и терминолошко усклађивање овог члана са одредбама Закона о 
транспорту опасног терета („'Службени гласник РС”, број 99/10) у погледу начина 
паковања и вршења транспорта опасног отпада. 



Чланом 21. предложена је измена члана 36. Закона, који се односи на 
складиштење отпада: утврђују се врсте складишта (привремено складиште на 
месту настанка отпада, складиште отпада у постројењу у којем се обавља 
делатност складиштења отпада и складиште отпада у самом постројењу у којем се 
отпад припрема за третман, укључујући и трансфер станицу). Предвиђено је и да 
се опасан отпад не може привремено складиштити на локацији произвођача, 
власника и/или другог држаоца отпада дуже од 12 месеци, осим ако је у току 
поступак прибављања дозволе, а најдуже 120 дана од истека овог рока. Наведене 
измене и допуне представљају усклађивање са појмом сакупљања и одвојеног 
сакупљања садржаним у чл. 3.тачка 10. и 11. Директиве 2008/98/ЕЦ о отпаду, 
односно појма складиштења који из наведених појмова следи. 

У члану 22. предложенa je измена ст. 4. и 5. члана 37. Закона. За третман 
отпада у мобилном постројењу прибављају се дозволе, сагласности или исправе у 
складу са овим законом и другим прописима. Прецизирано је и овлашћење 
министра за доношење правилника којим се ближе прописују врсте отпада које се 
могу третирати у мобилним постројењима и врсте мобилних постројења за које се 
издаје дозвола за третман отпада. 

Чланом 23. предложена је измена члана 38. Закона који се односи на 
поновну употребу и поновно искоришћење отпада, тако што се предвиђа да 
надлежни орган за управљање отпадом предузима одговарајуће мере за 
подстицање поновне употребе и припреме за поновну употребу производа, 
нарочито развојем система за репарацију и поновну употребу производа, 
применом економских инструмената; мере којима обезбеђује и промовише или 
унапређује поновно искоришћење отпада и у том циљу успоставља одвојено 
сакупљање отпада; мере којима се обезбеђује висок квалитет рециклаже кроз 
успостављање одвојеног сакупљања отпада. Затим, забрана одлагања и 
спаљивања отпада који испуњава стандарде за поновну употребу или поновно 
искоришћење, осим у изричито прописаном случају и уз дозволу министарства. 
Такође предвиђено је да постројења за обављање делатности у области 
управљања отпадом која подлежу издавању интегрисане дозволе могу поновно 
искористити увезен неопасан отпад за сопствене потребе, у складу са дозволом 
коју издаје министарство, односно надлежни орган аутономне покрајине, према 
прописима којима се уређује интегрисано спречавање и контрола загађивања 
животне средине. Ова измена представља усклађивање са Директивом 
2008/98/ЕЦ о отпаду. 

Члан 24. садржи предлог измене члана 43. Закона који се односи на 
управљање комуналним отпадом и то у делу који се односи на усклађивање 
термина „третман отпада” (поновно искоришћење и одлагање) садржаним у 
Директиви 2008/98/ЕЦ о отпаду. Измена се такође односи и на прецизирање 
обавеза јединице локалне самоуправе у уређивању и организовању управљања 
комуналним отпадом (селекцију и одвојено сакупљање отпада, одлагање отпада 
из домаћинства у контејнере и опремање центара за сакупљање отпада из 
домаћинства); обавезе евиденције дивљих депонија и несанитарних депонија – 
сметлишта  на својој територији и да обезбеди њихово уклањање и санацију; 
обавезе израде пројеката санације и рекултивације за постојеће несанитарне 
депоније-сметлишта; обавезе јавно комуналног предузећа које управља 
несанитарним депонијама – сметлиштима комуналног отпада да  достави  
министарству, односно надлежном органу аутономне покрајине на сагласност 
радни план постројења са програмом корективних мера и динамиком 
прилагођавања рада постројења, што представља обавезу усклађивања са 



Директивом  о одлагању отпада на депоније 1993/3, затим обавезе које се тичу 
домаћинства, као и правни основ за прописивање начина вођења и изгледа 
евиденције депонија и сметлишта на подручју локалних самоуправа, начина и 
рокова за његово достављање.  

У члану 25. предложена је измена члана 44. Закона који се односи на 
управљање опасним отпадом, посебно прописивање услова који се односе на 
општу обавезу заштите животне средине и здравља људи. Наведена измена 
представља усклађивање са чланом 13. Директиве  2008/98/ЕЦ о отпаду, који се 
односи на о заштити здравља људи и животне средине. У истом члану предложена 
је и измена која се односи на паковање и транспорт опасног отпада у складу са 
Законом о транспорту опасног терета и Законом о управљању отпадом; затим 
измена која се односи на забрану мешање различитих категорија опасног отпада 
или мешање опасног отпада са неопасним отпадом као и измена која се тиче 
изузетака када је такво мешање дозвољено. Ове допуне су представљају 
усклађивање са важећим прописима у области транспорта опасног терета и 
усклађивање са чланом 18. Директиве 2008/98/ЕЦ о отпаду у погледу забране и 
изузетака мешања отпада.  

Члан 26. садржи предлог измене члана 46. Закона који се односи на рок за 
претходно обавештавање у Документу о кретању опасног отпада што представља 
усклађивање. Предлог измене се састоји и у обавези произвођача, односно 
држаоца отпада да копију документа о кретању отпада коју им прималац шаље, не 
само трајно чувају трајно, већ и доставе Агенцији у електронском облику и то 
уносом података у информациони систем националног регистра извора 
загађивања. Ова измена представља усклађивање са чланом 19.2 Директиве 
2008/98/ЕЦ о отпаду и праксом земаља у региону, a у циљу што ефикасније и 
финансијски оправданије имплементације. Такође, предвиђено је и да се 
документовани доказ да су операције управљања извршене доставља и на захтев 
надлежног органа или претходног власника и/или другог држаоца отпада. Крајњи 
циљ предложених измена овог члана је ефикасније прикупљање информација о 
кретању отпада, унапређење информационог система, које представља предуслов 
за ефикасно функционисање целокупног система управљања отпадом. Овом 
одредбом извршено је и терминолошко усклађивање са дефиницијом ''држаоца'' из 
Оквирне директиве о отпаду.  

Чланом 27. предложена је измена и допуна члана 52. Закона који се односи 
на управљање PCB отпадом. Најпре је предложено прецизирање важеће одредбе 
у погледу обавезе власника и/или другог држаоца PCB и PCT отпада да обезбеди 
њихово одлагање, односно деконтаминацију, као и утврђивање обавезе 
испитивања у лабораторији акредитованој за испитивање садржаја РСВ уређаја у 
употреби који садржи РСВ или за које постоји могућност да је контаминиран 
садржајем РСВ. Предложена је допуна утврђивањем обавезе лица која врше 
одлагање PCB да држаоцима који доставе употребљавани PCB, издају потврду 
којом се спецификују својства и количине PCB. Утврђена је обавеза власника и/или 
другог PCB, PCB отпада и/или уређаја која садрже PCB да пре предаје тог отпада 
лицу које има дозволу у складу са овим законом, предузме све мере 
предострожности како би се избегао ризик од пожара, укључујући и њихово 
држање даље од запаљивих производа;  као и обавезу да се уређаји који садрже 
PCB мање од 5 dm3 а који су саставни делови других уређаја, морају уклонити и 
одвојено сакупити, рециклирати или одложити, по престанку употребе уређаја чији 
су саставни део; такође, члан садржи и овлашћење министра да донесе упутство 



за сакупљање и одлагање уређаја који садрже PCB мање од 5 dm3 који су саставни 
делови других урeђаја. Наведена допуна представља усклађивање са чл. 4.2, 4.6 и 
11.1 Директиве о одлагању PCB и PCT 96/59/ ЕЦ. 

Члан 28. садржи предлог измене члана 56. Закона који се односи на 
управљање медицинским отпадом. Предложеном изменом предвиђено је 
прецизније уређивање области управљања медицинским отпадом и то у погледу: 
услова у којима постоји обавеза произвођача медицинског отпада да сачини План 
управљања медицинским отпадом; давање сагласности на Планове управљања 
медицинским отпадом; обавеза произвођача медицинског отпада, да обезбеђује 
смањење количине и/или опасних карактеристика медицинског отпада на месту 
настанка, као и поновно искоришћење отпада; обавеза произвођача медицинског 
отпада која се тиче сакупљања, разврставања  и одлагања у одговарајућу 
амбалажу; обавезе које се тичу сакупљања, транспорта и третмана; сакупљања и 
транспорта опасног медицинског отпада; обавезе закључења уговора  произвођача 
опасног медицинског отпада и лица које има дозволу за сакупљање и транспорт 
медицинског отпада, ако не поседује сопствено возило за транспорт медицинског 
отпада; обавеза закључења уговора за сакупљање и транспорт опасног 
медицинског отпада; преузимања отпада који је настао обављањем кућног лечења 
и сл. активности; обавезе редовног чишћења и дезинфекције возила за транспорт; 
складиштења тог отпада пре транспорта, третмана или предаје оператеру 
постројења за третман отпада; услова за третман сопственог медицинског отпада; 
обавеза прибављања дозволе, вођење евиденције и достављање података 
Агенцији; услова за извоз медицинског отпада; овлашћења министра надлежног за 
послове здравља, министра надлежног за послове ветеринарства и министра да 
спразумно прописују садржину плана управљања медицинским отпадом, начин и 
поступак управљања медицинским отпадом. Ове измене представљају 
прецизирање важећих одредаба у циљу ефикасније имплементације. Измена се 
такође односи и на попуњавање правних празнина у погледу регулисаности 
управљања медицинским отпадом у кућним условима, што је неопходно с обзиром 
да се та врста отпада најчешће може наћи у кућном односно комуналном отпаду у 
домаћинствима, као и на попуњавање правних празнина у погледу прописивања 
могућности извоза медицинског отпада ако у Републици Србији када не постоји 
могућност за његов третман на еколошки прихватљив и ефикасан начин.  

Члан 29. садржи предлог допуна Закона додавањем нових чл. 56а и 56б који 
се односе на управљање фармацеутским отпадом и трошкове управљања 
медицинским и фармацеутским отпадом. У погледу управљања фармацеутским 
отпадом чланом 56а предвиђене су: обавезе апотека које су основане као 
здравствене установе, као и апотека основаних као приватна пракса; обавезе 
грађана да неупотребљиве лекове предају тим апотекама; третман опада који 
садржи психоактивне контролисане супстанце и прекурсоре у складу са овим и 
другим посебним законима; овлашћење више министара да спразумно прописују 
начин и поступак управљања фармацеутским отпадом. 

У погледу трошкова управљања медицинским и фармацеутским отпадом 
чланом 56б, детаљно је предвиђено ко сноси трошкове као и шта спада у трошкове 
управљања фармацеутским отпадом. Ова одредба је прецизирана у циљу 
ефикасније имплементације. Прецизирање је нужно с обзиром да у пракси није 
забележен напредак у имплементацији ових одредаба.  

Чланом 30. предложена је измена члана 59. Закона који се односи на 
издавање и врсте дозвола, на тај начин што се врсте дозвола за третман отпада 
групишу у складу са појмом тремана, односно поновног искоришћења и одлагања 
садржаног у Директиви 2008/98/ЕЦ о отпаду. Измена у овом члану односи се и на 



прописивање обавезе издавања дозвола и за рад постојећих и нових постројења у 
области управљања отпадом која подлежу издавању интегрисане као и то за 
време трајања пробног рада, односно период до 240 дана по завршетку пробног 
рада. У овом делу предложена измена представља попуњавање правне празнине 
и везу са Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне 
средине. Важећим одредбама Закона о управљању отпадом, није било прецизно 
уређено издавање дозвола за рад нових IPPC постројења до издавања 
интегрисане дозволе. Измена је у складу са Законом о изменама и допунама о 
Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине 
(„Службени гласник РС”, број 25/15). Предложена решења обезбеђују ефикаснију 
имплементације одредаба закона. 

Чланом 31. предложена је измена члана 60. ст. 4. и 5.  Закона која се 
односи на поверавање  надлежности граду Београду за издавање дозвола за 
сакупљање, транспорт, третман, односно складиштење, поновно искоришћење и 
одлагање отпада за све активности на територији града Београда и за сва 
постројења за која дозволу за изградњу издаје надлежни орган града Београда и 
ревизију става 5. тако да се Граду, односно општини поверава издавање дозволе 
за сакупљање, транспорт, третман, односно складиштење, поновно искоришћење 
и одлагање инертног и неопасног отпада на њиховој територији 

Чланом 32. предложена је измена члана 61. Закона која се односи на 
прецизирање одредбе у погледу случајева када се издаје потврда о изузимању од 
обавезе издавања дозволе, врши се терминолошко усклађивање са појмовима 
директиве, и  проширује садржина захтева за изузимање тако што предвиђа да 
захтев треба да садржи и план заштите од удеса као и  план заштите од пожара 
ако је оператер у обавези да такву сагласност прибави или правила заштите од 
пожара. Ове измене такође представљају усклађивање, односно прецизирање 
одредаба у складу са одредбама Директиве 2008/98/ЕЦ о отпаду, као и 
усклађивање и прецизирање ових одредаба са прописима којима се регулише 
заштита од пожара. 

Чланом 33. предложене су измене члана 62.  Закона која се односи на 
садржину захтева за издавања дозволе  су у погледу усклађивање појма третмана, 
односно поновног искоришћења и одлагања прописани Директивом 2008/98/ЕЦ о 
отпаду. Предложено је проширење документације која се доставља уз захтев за 
издавање дозволе подацима о постројењу и локацији (хидролошке/геолошке 
карактеристике), затим проширење захтева у погледу сагласности на план заштите 
од удеса и план заштите од пожара, у погледу  финансијске гаранције која се 
доставља као документација уз захтев за издавање дозволе за одлагање отпада 
на депонију, као и у погледу података о поступку затварања и одржавања депоније 
после затварања. Ове допуне у погледу одлагања отпада на депоније 
представљају прецизирање одредаба које се усклађују са Директивом о 
депоновању 1999/31/ЕЦ као и Оквирном директивом о отпаду 2008/98/ЕЦ. 

У члану 34. предложена је измена члана 63. Закона која се односи на 
поступак издавања дозволе, усклађивање појма третмана, односно поновног 
искоришћења и одлагања са тим појмовима утврђеним Директивом 2008/98/ЕЦ о 
отпаду. Предлози се односе и на прецизирање одредбе о спровођењу поступка 
издавања дозволе, допуни документације, што представља усклађивање са 
Законом о општем управном поступку, затим обавештавању јавности и обавези 
министарства, односно надлежни орган аутономне покрајине који издаје дозволу, 
да о издатој дозволи обавештава јединицу локалне самоуправе и доставља јој  
копију издате дозволе, као и да прибавља записник о испуњености  услова за 
изградњу и рад постројења од  надлежног инспекцијског органа. Ово 



обавештавање јединице локалне самоуправе је важно јер су подаци о 
делатностима, врстама и капацитетима, неопходни у поступцима издавања услова  
за уређење простора и изградњу објеката и друге поступке из надлежности 
јединица локалне самоуправе. Прецизиран је такође рок за издавање дозволе, на 
тај начин што се почетак тока рока везује за тренутак пријема мишљења јединице 
локалне самоуправе о захтеву за издавање дозволе, а у циљу ефикасније 
имплементације ове одредбе.  

Чланом 35. предложена је измена члана 64. Закона који се односи на 
садржај дозволе. Предложена измена се односи на посебну садржину дозволе која 
се издаје за одлагање отпада нa депонију, и садржину дозволе за термички 
третман отпада, као и обавезу оператера мобилног постројења за које које је 
издата дозвола, да о свакој промени локације обавести министарство односно 
надлежни орган аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе. Наведене 
предложене измене представљају прецизирање одредаба у погледу њиховог 
усклађивања са Директивом о индустријским емисијама 2010/75/EУ, који се односи 
на термички третман отпада и прецизирања у складу са Директивом о депоновању 
1999/31/ЕЦ.  

Чланом 36. предложена је измена члана 65. Закона односи се на услове за 
одбијање захтева за издавање дозволе, проширењем, односном прецизирањем 
разлога за одбијање извршено је попуњавање правних празнина. 

Чланом 37. предложена је измена члана 66. Закона. Дозволе се могу 
издавати и за краћи период од десет година за време трајања пробног рада, а за 
рад постројења која не подлежу издавању интегрисане дозволе, постојећих и 
нових постројења која подлежу издавању интегрисане дозволе за време трајања 
пробног рада, укључујући и период до 240 дана по завршетку пробног рада. Ова 
измена има за сврху попуњавање правне празнине у складу са Законом о 
интегрисаном спречавању и контроли загађења. Предложена измена садржи и 
одредбе које се односе на трошкове санације загађене локације у оквиру 
престанка рада и затварања постројења у случају стечаја или ликвидације лица 
које има дозволу, а које није извршило санацију (намирење из стечајне, односно 
ликвидационе масе). Такође, предложена измена односи се и на пренос права и 
обавеза из дозволе на правног следбеника. Ово решење представља 
прецизирање одредби у циљу ефикасније имплементације прописа и остваривања 
заштите животне средине.  

Чланом 38. предложена је измена члана 67. Закона која се односи на 
одузимање дозволе. Прецизирани су разлози одузимања дозволе. Ово решење 
предложено је у циљу потпуније правне регулисаности ове област и ефикасније 
имплементације прописа. 

Чланом 39. предложена је измена члана 68. Закона која се односи на 
измену дозволе. Предложна измена садржи услове за измену дозволе у року 
важења, по службеној дужности, на захтев,  услед промене оператера, преносу 
права,  поступку  измене дозволе и доношења решења. Предложене измене, 
односе се на прецизирање и детаљније уређивање области одузимања и измене 
дозвола, у циљу попуњавања правних празнина и ефикасније примене.  

У члану 40. предложена је измена члана 74. Закона који се односи на 
Извештај о управљању отпадом у смислу рокова подношења извештаја на годину 
дана и обавеза аутономне покрајине за достављање тих извештаја министарству и 
Агенцији. Ова измена је практичне природе и има за циљ ефикасније прикупљање 
и ажурирање података који представљају основ за ефикасно функционисање 
целокупног система управљања отпадом.  



Чланом 41. предложена је измена члана 75. Закона о извештавању која се 
односи на: обавезу увозника производа који после употребе постају посебни 
токови отпада да води и чува дневну евиденцију о количини и врсти произведених 
и увезених производа, и да доставља редовни годишњи извештај Агенцији; 
обавезу оператера на депонији у погледу извештавања о преузетим и одложеним 
количинама отпада; обавезу оператера на депонији и надлежног органа у току 
рада депоније, затварања и после затварања депоније; садржина извештаја, рок 
чувања основних докумената; важеће овлашћење министра допуњено је и 
овлашћењем за прописивање методологије за прикупљање података о 
неуређеним депонијама на територији јединице локалне самоуправе и 
методологије за прикупљање података о производима који након употребе постају 
посебни токови отпада. Наведене предложене измене представљају прецизирање 
уређења система прикупљања информација у сврху његовог ефикаснијег 
функционисања а самим тим и ефикаснијег функционисања целокупног система 
управљања отпадом, али и усклађивање са Директивом 1999/31 о депонијама.  

У члану 42. предложена је измена члана 76. Закона која се односи на: 
вођење регистра издатих дозвола, регистра издатих потврда о изузимању од 
обавезе прибављања дозволе; вођење регистра посредника у управљању 
отпадом, односно трговаца отпадом, тромесечно достављање тих података 
Агенцији; овлашћење миистра за прописивање садржине, начина вођења и 
изгледа тих регистара. Предложене измене представљају усклађивање са чланом 
26. Директиве 2008/98/ЕЦ о отпаду. 

У члану 43. предложена је измена члана 79. Закона  о ценама услуга у 
управљању отпадом, која предвиђа: усклађивање појма третмана, односно 
поновног искоришћења и одлагања са тим појмовима прописаним у Директиви 
2008/98/ЕЦ о отпаду; прописивање да цена услуге депоновања отпада покрива све 
трошкове успостављања и рада депоније, укључујући финансијске гаранције или 
друге еквивалентне инструменте и процењене трошкове затварања и накнадног 
одржавања локације за период од најмање 30 година, за све врсте отпада на 
локацији; да су средства остварена од ових накнада које плаћајупроизвођачи и/или 
увозници производа који после употребе постају посебни токови отпада приход 
буџета Републике Србије. Наведена измена представља усклађивање са 
одредбама Закона о буџетском систему, Предлогом закона о изменама и допунама 
Закона о заштити животне средине којим се уводи Зелени Фонд Републике Србије 
и има за циљ успостављање система финансирања управљања отпадом. Такође 
прописана су овлашћења Владе за доношење подзаконских аката којима се 
прописују критеријуми за класификацију оператера који врше поновну употребу и 
рециклажу отпада, као и других субјеката управљања отпадом, као и правни основ 
за ближе уређује  оснивање, услове, начин функционисања и организовања 
организованог тржишта отпадом. 

Чланом 44. предложена је измена члана 80.  Закона која се односи на: 
изворе из којих се обезбеђују средства за финансирање управљања отпадом у 
Републици Србији; коришћење тих средстава само у сврху прописану овим 
законом; финансирање спровођења Стратегије, планова управљања отпадом и 
изградње постројења за управљање отпадом, у складу са законом. Ова 
предложена измена представља усклађивање са одредбама које се односе на 
увођење Зеленог Фонда Републике Србије, а у циљу обезбеђивања коришћења 
средстава за заштиту животне средине само у сврху одређену овим законом и на 
начин прописан законом о заштити животне средине. 

Чланом 45. предложена је измена  члана 81.  Закона која се односи на 
коришћење средстава, тако да сам члан носи назив коришћење средстава за 



финансирање управљања отпадом а којим се предвиђа да Република Србија, 
аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе средства за 
финансирање управљања отпадом овог закона користи за инвестиционе и 
оперативне трошкове управљања отпадом, и то за ставке које су таксативно 
предложене. Ова измена представља такође усклађивање са предложеним 
одредбама које се односе на увођење Зеленог фонда Републике Србије 

Чланом 46. предложена је измена члана 85.  Закона у погледу усклађивања 
овлашћења инспектора са предложеним материјалне одредбе у овом закону а које 
се односе између осталог и на планове превенције и предложено увођење 
института нуспроизвода и престанка статуса отпада, као нових правних института 
уређених чл. 5, 6. и 29. Оквирне Директиве 2008/98/ЕЦ о отпаду.  

У члану 47. предложена је измена члана 86. Закона која се односи на 
овлашћења инспектора у погледу предложених материјалних одредби  у овом 
закону: да нареди спровођење плана управљања отпадом и програма превенције 
стварања отпада, њихово ажурирање, односно ревидирање; забрани обављања 
послова посредовања у управљању отпадом, односно трговине отпадом лицу које 
није уписано у регистар посредника у управљању отпадом, односно регистар 
трговаца отпадом; нареди лицу да уклони ускладиштени отпад када отпад 
складишти на месту за које не поседује дозволу за складиштење отпада, као и ако 
је истекао прописани период складиштења, односно период на који је дозвола за 
складиштење издата; вођење и чување дневне евиденције и достављање 
годишњег извештаја. Ово решење представља усклађивање одредаба о правима, 
дужностима и овлашћењима инспектора са предложеним решењима овог закона у 
циљу ефикасније примене прописа. 

Чланом 48. предложено је у члану 88.  Закона увођење привредних 
преступа за  предузеће или друго правно лице које поступа са производним 
остатком као са нуспроизводом супротно прописаним условима и/или не поседује 
доказе о испуњености тих услова; за кршење одредбе о престанку статуса отпада; 
за обављање послове посредовања у управљања отпадом, односно трговине 
отпадом супротно одредбама овог закона; за третман отпада супротно одредбама 
овог закона. Ови предлози су дати су у сврху повезивања предложених 
материјалних одредаба са  казненим одредбама да би се на тај начин омогућила 
ефикасна примена прописа  функционисање система управљања отпадом.  

У члану 49. предложена је измена члана 90. Закона која се односи на 
прекршаје привредног друштва, правног лица у смислу њиховог усклађивања са 
предложеном материјално правним одредбама. Изменом става 4. oвог члана 
прописана је и казна за предузетника. 

Чланом 50. предложена је измена којом се врши усклађивање важећег 
члана 92. о прекршају одговорног лица у органу државне управе, имаоцу јавних 
овлашћења, односно овлашћеном правном лицу, са предложеним материјалним 
одредбама закона, које се односе на  регионални и локални план управљања 
отпадом; испитивање отпада; извештавање; вођење регистара, као и обавеза у 
погледу селекције одвојеног сакупљања отпада, опремања центара за сакупљање 
отпада из домаћинства, израде евиденције дивљих депонија и постојећих 
несанитарних депонија – сметлишта  на свом подручју, израде пројеката санације 
и рекултивације достављање радног плана постројења са програмом корективних 
мера и динамиком прилагођавања рада постројења. 

У члану 51. предложена је измена и допуна одређеног броја материјалних 
одредаба закона како би се у овим чланом извршило замена појма  власник са 
појмом „власник и/или други држалацˮ, замене речи  „третман” речима „односно 



поновно искоришћење” у циљу усклађивања са Директивом о отпаду 2008/98. 
Такође предложена су и друга терминолошка усклађивања.   

У одредбама у чл. 52 – 54. дати су рокови за доношење прописа и 
стратешких докумената, прописане обавезе аутономне покрајине, односно 
јединица локалне самоуправе да ускладе своје планове; затим рокови за јединице 
локалне самоуправе да уреде/организују селекцију и одвојено сакупљање отпада 
ради рециклаже, да организују и опреми центре за сакупљање отпада из 
домаћинства најкасније, да израде попис неуређених депонија у року од годину 
дана, да изради евиденцију и пројекте санације и рекултивације; да у споразуму са 
једном или више јединица локалне самоуправе, одреди локацију за изградњу и рад 
постројења за складиштење, третман или одлагање отпада на својој територији; 
обавеза јавног комуналног предузећа које управља постојећим несанитарним 
депонијама - сметлиштима комуналног отпада да дужно да припреми и достави 
министарству, односно надлежном органу аутономне покрајине на одобрење план 
прилагођавања постројења до 31. децембра 2017. године и да усклади свој рад са 
одредбама овог закона и прописом којим се уређује одлагање на депоније; 
обавезе надлежног органа у поступку усклађивања рада јавног комуналног 
предузећа које управља постојећим несанитарним депонијама – сметлиштима са 
важећим прописима у овој области; да правна и физичка лица треба да ускладе 
своје пословање са одредбама овог закона као и да се на захтеве за издавање 
дозволе за управљање отпадом који су поднети пре ступања на снагу овог закона 
примењују одредбе закона који је важио у време подношења захтева. Такође, 
предложени су рокови за одлагање и деконтаминацију PCB уређаја, изузеци као и 
рок за доношење Плана замене, односно одлагања и деконтаминације уређаја који 
садржи PCB. За одредбе овог закона које се односе на обавештавање Европске 
уније о престанку статуса отпада прописано је да се примењују од дана 
приступања Републике Србије Европској унији, а док се одредбе које се  односе на 
посредника и трговца које се примењују од 2020. године (чл. 55. и 56). 

 

IV.  СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОВОГ ЗАКОНА 

 За спровођење овог закона нису потребна додатна средства из буџета 
Републике Србије.  
 Доношење овог закона неће изазвати повећање трошкова у буџету 
Републике Србије јер највећи део послова у његовој примени до сада је обављало  
Министарство пољопривреде и заштите животне средине, односно Агенција за 
заштиту животне средине, сагласно утврђеним пословима министарства у члану 
14. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 44/14, 14/15 и 54/15), 
преко својих постојећих запослених и редовне инспекције. Спровођење закона неће 
узроковати повећање броја запослених и набавку нове опреме. Повећање послова 
односи се на доношење подзаконских аката што ће се сврстати у дужности 
високостручних службеника министарства.  
 Финансијска средства за 2016. годину обезбеђена су Законом  о буџету 
Републике Србије за 2016. годину („Службени гласник”, број 103/15), у оквиру 
Раздела 23, Глава 23.0-Министарство пољопривреде  и заштите животне средине, 
Програма  0406 функција 560 заштита животне средине некласификована на 
другом месту 0001 – управљање отпадом, 360.000; 4001 – трајно збрињавање 
историјског отпада у износу од  100.000.000 динара,  4002 – Стабилизација и 
проширење депоније Дубоко у износу од 80.000.000 динара; 4003 – ИПА 2012- 
јачање система за заштиту животне средине и за климатске промене 472.320.000 
динара; 7005- ИПА 2013- животна средина и климатске промене, у укупном износу 



од 2.508.000 динара. (Пројекат 7005 обухвата 4 пројекта од којих се само један 
односи на опасан отпад и за који су обезбеђена средства у износу од 2.507.724 
динара), Програма 0404 функција 560 заштита животне средине некласификована 
на другом месту 4003 Санација, затварање и рекултивација депоније јаловине 
(шљаке) из топионице у Зајачи у износу од 163.600.000 динара. 

Финансијска средства потребна за спровођење наведеног закона у 2017.  
години, обезбедиће се у оквиру лимита одређених на разделу министарства 
надлежног за послове заштите животне средине. 

 

V. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ  

 Сагласно члану 167. Пословника Народне скупштине („Службени гласник 
РС”, број 20/12 – пречишћен текст) предлаже се доношење закона по хитном 
поступку с обзиром да би недоношење закона по наведеном поступку могло да 
проузрокује штетне последице у погледу остваривања стратешког опредељења 
Републике Србије у процесу приступања ЕУ, односно по живот и здравље људи, 
развој и модернизацију система управљања отпадом и успостављања система 
финансирања заштите животне средине. Доношење овог закона по хитном поступку 
је такође значајно у контексту хармонизације националног законодавства са 
прописима ЕУ. Овај закон потребно је у скупштинској процедури размотрити заједно 
са предлозима измена и допуна других посебних закона којима се уређују поједине 
области заштите животне средине, којима се обезбеђује убрзан процес 
хармонизације прописа у области заштите од животне средине у складу са ЕУ 
захтевима, успостављање нових законодавних решења и континуирано 
функционисање система финансирања у овој области, као и система планирања, 
организације, дозвола у области управљања отпадом, извештавања и инспекцијског 
надзора у овој области. 

С обзиром на комплексност и повезаност материје која се односи на 
реорганизација система накнада које чине приход буџета Републике Србије, 
доношењем закона по хитном поступку обезбеђују се законодавни, организационо-
институционални услови за благовремено уклапање свих накнада у система накнада 
као целовит систем и несметано функционисање система финансирања управљања 
отпадом у Републици Србији. 

 



VI. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА 

 
Одређивање проблема које закон треба да реши 
 
Стање правне уређености у примени Закона о управљању отпадом указује 

на: правне празнине; међусобну неусаглашеност са другим законима; међусобну 
неусаглашеност одредаба важећег закона; недостатке и непрецизности, у погледу 
материјално-правних решења важећег закона и његове примене у пракси. 

 
Правне празнине 

1. У Закону о управљању отпадом (у даљем тексту: Закон) постоје  одређене 
правне празнине због неусклађености са захтевима Директиве 2008/98 
о управљању отпадом (дефинисање нових појмова као што су посредник 
управљања отпадом, трговац отпадом, припрема за поновну употребу, и 
др., начела управљања отпадом, нуспроизвод, престанак статуса отпада, 
планирање, одговорност субјеката управљања отпадом произвођача, 
оператера). Неусклађености постоје и са посебним директивама ЕУ које 
садрже велики број прописа којима се уређује управљање отпадом 
(сакупљање, транспорт, третман, поновна употреба, рециклажа и 
одлагање отпада), посебно комуналним и опасним отпадом, у које спадају 
и посебни токови отпада, вођење регистара. То захтева ревизију 
материјално-правних решења важећег закона, како са становишта 
Оквирне директиве о отпаду, тако и свих других прописа ЕУ у делу у којем 
нису транспоновани у Закон о управљању отпадом и подзаконске 
прописе, посебно имајући у виду скрининг процес спроведен 2014. године 
за Поглавље 27.  

 

2. У делу важећег закона који се односи на издавање и врсте дозволa – 
уочена је правна празнина и потреба прецизирања одредaбa у погледу 
правног регулисања рада нових постројења у области управљања 
отпадом која подлежу издавању интегрисане дозволе и то за време 
трајања њиховог пробног рада, односно за период од 240 дана по 
завршетку пробног рада, што представља крајњи рок за коначно 
издавање ИППС дозвола, а у складу са Законом о интегралном 
спречавању и контроли  загађивања. Према важећем решењу Закона о 
управљању отпадом, дозволе за управљање отпадом издају се само за 
обављање активности које не подлежу издавању интегрисане дозволе, 
као и за рад постојећих постројења у области управљања отпадом која 
подлежу издавању интегрисане дозволе до њеног издавања.  

Уочена је се правна празнина у погледу непокривености рада нових IPPC 
постројења у области управљања отпадом дозволама за управљање отпадом, за 
време трајања њиховог пробног рада, односно до добијања интегрисане дозволе.    

На основу Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања и 
Уредбе о утврђивању Програма динамике подношења захтева за издавање 
интегрисане дозволе предвиђени су рокови у оквиру који се подносе захтеви за 
издавање интегрисане дозволе по врстама активности постојећих постројења (од 
новембра 2009. до марта 2014. године), односно према врсти индустрије.  

Према Прелиминарној листи постојећих постројења из 2014. године за која 
се издају интегрисане дозволе у Републици Србији је 174 постојећих постројења, и 
то: - eнергетски сектор – 29 постројења; производња и прерада метала – 22 



постројења; минерална индустрија -34 постројења; хемијска индустрија -19 
постројења; управљање отпадом – 4 постројења; остале активности – 66 
постројења.  Листа постојећих постројења је урађена на основу Закона о 
интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине и Уредбе о 
врстама активности и постројења за које се издаје интегрисана дозвола („Службени 
гласник РС”, број 84/05). У току 2015. године оквиру ревидирана је листа ових 
постројења тако да је укупан број ових постројења је 198.  Укупно је поднето 158 
захтева за издавање дозволе, издато је 13 интегрисаних дозвола од којих су осам 
издате за постојећа постројења, а пет за нова постројења. 

 
Имајући у виду велики број постојећих постројења за која се издаје 

интегрисана дозвола, као и важеће решење по којем се дозволе за управљање 
отпадом на основу Закона о управљању отпадом издају само за обављање 
активности које не подлежу издавању интегрисане дозволе, као и за рад постојећих 
постројења у области управљања отпадом која подлежу издавању интегрисане 
дозволе, уочава се празнина у погледу непокривености нових IPPC постројења у 
области управљања отпадом дозволама за управљање отпадом, за време трајања 
пробног рада, до добијања интегрисане дозволе. Наведена правна празнина била 
би попуњена прописивањем да се дозвола за сакупљање, складиштење и третман 
отпада може издати и за период краћи од десет година како за постројења која не 
подлежу интегрисаној дозволи тако и постојећа и нова постројења која подлежу 
интегрисаној дозволи, за време трајања пробног рада, односно за период до 240 
дана по завршетку пробног рада. 

 
  3. У погледу  дела закона који се односи на дозволе, у пракси је уочено 
постојање правне празнине у погледу преносивости дозволе за управљање 
отпадом. Наиме, у пракси је било случајева у којима једна фирма оснива једну или 
више „нових фирмиˮ', при чему и она наставља да егзистира као привредни субјект. 
У таквим случајевима матично предузеће, собзиром да преносивос/непреносивост 
дозволе за управљање отпадом није правно регулисана важећим законом, сматра 
да је самим оснивањем „нове фирмеˮ и сама дозвола за управљање отпадом 
пренета на ту фирму, независно од тога шта је од опреме и средстава прописаних у 
дозволи као услов за управљање том врстом отпада, заиста и пренето на ту „нову 
фирмуˮ. У пракси, инспекцијским контролом у оваквим случајевима, утврђено је да 
та нова фирма нема опрему ни средства која испуњавају услове из дозволе.  

 
Неусклађеност са другим законима у правном систему Републике 

Србије  
1. Потреба усклађивања важећих одредаба закона које се односе на 

изградњу и рад постројења за управљање отпадом са прописима којима се 
уређује планирање, и то у погледу изградње објеката са становишта планирања 
простора, односно генералног опредељења у погледу будуће намене, уређења и 
коришћења простора (нпр. на територији града Београда). 

2. Осим наведених проблема које ова измена и допуна закона треба да реши, 
она треба да реши и проблем усклађивања прописа у области финансирања 
управљања отпадом са Законом о престанку важења Закона о Фонду за заштиту 
животне средине и другим прописима у области финансирања.  

Собзиром да је ступањем на снагу Закона о престанку важења Закона о 
Фонду за заштиту животне средине престао са радом Фонд за заштиту животне 
средине, одредбе чл. 79, 80. и 81. Закона о управљању отпадом, у погледу 
коришћења наменских средстава преко Фонда за заштиту животне средине, постале 



су неприменљиве, па је настала потреба за додатним усклађивањем са Законом о 
буџетском систему и фактичким стањем. 

Законом о управљању отпадом прописан је и инспекцијски надзор над 
применом ових одредаба као и казнене одредбе за невођење евиденције  и 
недостављање годишњег извештаја Агенцији. Осим тога, сврха свих података који се 
на основу ових одредаба достављају Агенцији није само остваривање и спровођење 
система финансирања управљања отпадом, већ и израда годишњих извештаја о 
стању животне средине, који су значајни са аспекта праћења стања животне 
средине, утврђивања и праћења стања имплементације, одређивања правца 
деловања у циљу унапређења заштите животне средине али и усклађивања 
прописа у овој области.  

 
Међусобна неусаглашеност одредаба важећег закона  
 
1. У делу Закона који се односи на дефинисање појма мобилног постројења 

за управљање отпадом (члан 5. став 1. тачка 14)) и дела који се односи на издавање 
дозволе за мобилна постројења (члан 37. став 4) – уочена је међусобна 
неусаглашеност ових одредаба, али и проблем неефикасне примене у пракси. 
Мобилно постројење је дефинисано као постројење за искоришћење или третман 
отпада на локацији на којој отпада настаје. Дозволу за рад мобилног постројења, 
односно третман отпада на локацији на којој отпад настаје, прописано је да издаје 
министарство надлежно за послове заштите животне средине. Издатом дозволом за 
рад мобилног постројења већ је одређена и његова локација (локација на којој отпад 
настаје, односно већ је урбанистички односно локацијски дефинисан простор на 
коме се налази постројење/објекти у виду генератора отпада и прибављена 
грађевинска и употребна дозвола за постројење/објекте) тако да јединица локалне 
самоуправе нема могућности да разматра  и одлучује о истом више пута у току 
поступка.  Узевши у обзир претходно неопходно је ревидирати ст. 4. и  5, члана 37. 
важећег закона.  

  

Недостаци и непрецизности 

1.  У делу Закона који се односи на управљање отпадом из 
објеката у којима се обавља здравствена заштита и фармацеутским 
отпадом  (члан 56.) уочени су следећи недостаци примене постојећих 
одредаба код којих постоји потреба разматрања њихових измена и 
допуна: 

- недовољно јасно дефинисан појам медицинског отпада, неопасног и опасног 
отпада медицинског и фармацеутског отпада – потребно јасније дефинисање у 
циљу контролисаног праћења кретања свих поткатегорија медицинског отпада, који 
пре свега подразумева податке о месту њиховог настанка, укључујући и 
фармацеутски отпад; 

- Законом није прописано управљање медицинским отпадом у кућним 
условима што има за последицу да се ова врста отпада најчешће може наћи у 
кућном односно комуналном отпаду у домаћинствима – потребно је  размотрити 
прописивање  услова за преузимање, третман, безбедно одлагање  отпада који је 
настао обављањем кућне неге и осталих сличних активности у којима настаје 
медицински отпад,  од стране лица које обавља ту делатност и које обезбеђује 
његов третман или безбедно одлагање о сопственом трошку. 

 



- недовољно прецизно дефинисан начин финансирања управљања 
медицинским и фармацеутским отпадом у пракси може узроковати негативно 
дејство на здравље и безбедност здравствених радника, пацијената, људи уопште и 
негативних утицаја на животну средину У пракси није забележен напредак у 
имплементацији ових одредаба у погледу реализацији обавеза апотека – зато је 
потребно размотрити прецизирање обавеза апотека  које су основане као 
здравствене установе, као и апотека основане као приватна пракса у погледу 
преузимања фармацеутског отпада, вођења евиденције, обезбеђење простора за 
бесплатно сакупљање неупотребљених лекова од грађана и осталих обавеза у 
поступку управљања отпадом, али и разграничење са обавезом постављања 
самог контејнера за сакупљање фармацеутског отпада коју треба да има лице које 
врши сакупљање, транспорт, складиштење, третман или извоз фармацеутског 
отпада  и које има дозволу у складу са овим законом;  

- нејасно регулисање обавеза апотека у прикупљању фармацеутског отпада 
од грађана и његовог  враћа произвођачу, увознику или дистрибутеру,  без 
навођења које су у том случају њихове обавезе у области управљања отпадом 
(сакупљање, транспорт и складиштење) – у пракси је довело до немогућности 
функционисања  система управљања и збрињавања лекова са истеклим  роком 
трајања од грађана. 

2. Чланом 62. Закона, прописана је  садржина захтева и документација која 
се доставља уз захтев за издавање дозволе. Члан 7. Директиве 
1999/31/ЕЦ о одлагању отпада на депоније, предвиђа детаљније минимум 
специфичнијих података које посебно треба да садржи захтев за  
добијање дозволе за одлагање отпада на депоније, док члан 8. тачка iv) 
Директиве предвиђа и подношење  финансијске гаранције уз захтев за 
издавање дозволе која ће се односити посебно на затварања депоније и 
њено одржавање након затварања. Потребно је да се у важећем Закону 
прецизира садржина захтева за издавање дозволе за одлагање отпада на 
депонији и документација коју је потребно доставити уз тај захтев, због 
специфичности ове дозволе, као и да се прецизније одреди  финансијска 
гаранција која се односи на депоновање, а  све  у складу са решењима из 
Директиве. У складу са Директивом 2000/76/ЕУ о инсинерацији отпада 
неопходно је прецизирати садржину захтева за инсинерацију отпада. 
Неопходно је прецизирати и допунити садржину дозволе за депоновање и 
инсинерацију отпада у складу са наведеним директивама (члан 64. 
Закона). 

3. У примени важећих одредаба о извештавању (члан 75. став 1. ) 
уочен је недостатак одредаба у овој области јер одредбе не прецизирају 
одсуство обавезе великих загађивача да достављају извештаје и према 
Правилнику  о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о 
отпаду – наиме, велики загађивачи, предузећа извештавање врше у 
складу  са ПРТР  Протоколом  према Правилнику о методологији за 
израду националног и локалног регистра извора загађења, као и 
методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података, док 
Правилник  о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду 
регулише извештавање свих субјеката који нису у обавези да достављају 
извештај у складу са са ПРТР Протоколом.   

4. У пракси, на основу прописане обавезе достављања података 
о комуналном отпаду која је прописана чланом 75. став 5. важећег закона, 
предузећа и даље шаљу податке на основу „проценеˮ, иако је 
Правилником о методологији за прикупљање података о саставу и 



количинама комуналног отпада на територији јединице локалне 
самоуправе прецизирана методологија прикупљања података, што утиче 
на квалитет достављених података -  зато је потребно јачање сарадње 
између инспекције заштите животне средине и комуналне инспекције у 
овој области. Имајући у виду законску обавезу јединица локалне 
самоуправе да доставе евиденцију неуређених депонија, достављање 
комплетних и тачних података података захтева прописивање 
методологије за прикупљање података о неуређеним депонијама на 
територији јединице локалне самоуправе. 

5. У примени дела важећег закона који се односи на 
извештавање о производима који постају посебни токови отпада 
постоји проблем неиспуњавања прописане законске обавезе од стране 
увозника и произвођача – ово има негативну последицу на наплату 
накнаде, стога је потребно предвидети решења која би отклонила овај 
проблем прописивањем методологије за прикупљање података о 
производима који након употребе постају посебни токови отпад, увођењем 
и електронског документа о кретању опасног отпада, укључујући посебне 
токове отпада, чиме би се олакшало праћење свих токова отпада. 

6.  Примена одредаба о информисању у пракси је показала 
недостатак због недовољне информисаности предузећа о постојању 
обавеза извештавања, недовољне обучености у погледу попуњавања 
образаца о извештавању, што има за последицу недостављање или 
достављање погрешно попуњених образаца  - потребно је ревидирати 
одредбе о извештавању прописивањем методологије којом би се 
олакшало попуњавање и достављање података о отпаду. 

7. Регулисањем тренутне ситуације на напред предложени начин 
решило би се неколико важних проблема: немогућност јединственог уноса 
података у информациони систем; немогућност даљег прецизног 
прорачуна на нивоу Републике Србије; немогућност добијања 
релевантних прецизних података; немогућност правовремене наплате 
накнада. 

 
Циљ који се законом постиже 

Предложена решења израз су потребе усклађивања са захтевима прописа ЕУ 
у области управљања отпадом, и то у циљу: 

 транспозиције  Оквирне директиве о отпаду 2008/98/ ЕС и PCB и PCT 
Директиве 96/59/ЕС 

Пропис ЕУ Проценат 
усаглашености  

Датум транспозиције 

Оквирна директива о отпаду 
2008/98 

– 5
6
% 

– 2016-2018 

PCB и PCT Директива 96/59/ЕС 
– 7
5
% 

– 2016-2018 

 

 отклањања непрецизности и недостатака у транспоновању: 
Директиве o депонијама  99/31/EC    

 



Пропис ЕУ Проценат 
усаглашености 

Датум транспозиције 

Директива o депонијама  
99/31/EC 

– 5
6
% 

– 2016-2018 

 
Предложеним решењима врше се измене и допуне одредаба важећег закона у 

циљу:  

 Попуњавања правних празнина усклађивањем са 
захтевима Директиве 2008/98 о управљању отпадом и PCB и PCT 
Директиве 96/59/ЕС 

– дефинисање нових појмова као што су посредник 
управљања отпадом, трговац отпадом, припрема за поновну употребу, 
и др., начела управљања отпадом, нуспроизвод, престанак статуса 
отпада, планирање, одговорност субјеката управљања отпадом 
(произвођача, власника и/или држаоца, оператера), прецизније 
уређивање планирања и одговорности субјеката управљања отпадом 
(произвођача, оператера), организације управљања отпадом 
(сакупљање, транспорт, третман, поновна употреба, рециклажа и 
одлагање отпада), посебно комуналним и опасним отпадом, у које 
спадају и посебни токови отпада, вођење регистара; 

– проналажење решења да се рад нових IPPC постројења 
обезбеди дозволама за управљање отпадом у току обављања пробног 
рада до издавања интегрисане дозволе, и на тај начин попуни 
постојеће правна празнина. Предложена решења садрже услов 
издавања дозвола за рад нових IPPC постројења у области 
управљање отпадом у складу са Директивом Савета 2008/98/ЕЗ о 
отпаду, Директивом Савета 2008/1/ЕЦ  о интегрисаном спречавању и 
контроли загађивања животне средине, сада IED директивом; 

– прецизирање случаја када се дозвола за управљање 
отпадом за нова IPPC постројења може издати за период краћи од 
законом утврђеног периода, односно са периодом важења до 
издавања интегрисане дозволе; 

– прецизирањем обавеза власника и /или држаоца PCB, 
PCB отпада и/или уређаја која садрже PCB о предузимању мера 
предострожности; 

– прописивања начина уклањања уређаја који садрже PCB 
мање од 5 dm3 који су саставни делови других уређаја је да пре 
предаје PCB, PCB отпада и/или опреме која садржи PCB лицу које има 
дозволу у складу са овим законом предузме све мере 
предострожности како би се избегао ризик од пожара, укључујући и 
њихово држање даље од запаљивих производа; 

– прописивања упутства за сакупљање и одлагање 
уређаја који садрже PCB мање од 5 dm3 који су саставни делови других 
урeђаја. 

 Отклањања непрецизности и недостатака у 
транспоновању: Директиве o депонијама 99/31/EC и IED Директиве у 
делу инсинерације  

– У делу Закона који се односи на одлагање отпада на 
депонији  и захтев за издавање дозволе за одлагање отпада – 



потребно је прецизирање  одредаба у погледу садржине захтева и 
дозволе за управљање отпадом у циљу усклађивања са Директивом  
1999/31/ЕЦ о одлагању отпада на депоније. 

– У делу Закона који се односи на инсинерацију отпада 
неопходно је прецизирати садржину захтева за инсинерацију отпада 
и садржину дозволе за управљање отпадом, у складу са IED 
Директивом. 

 Усклађености са другим законима у правном систему 
Републике Србије  

– Законом о буџетском систему 
– Законом о престанку важења Закона о Фонду за заштиту 

животне средине 
– Законом о транспорту опасног терета 
– Закон о техничким захтвима за производе 

– предложеним решењима садржаним у закону о изменама 
закона којим се уређује заштита животне средине. 

У делу важећег закона који се односи на финансирање управљања отпадом – 
потребно је усклађивање тих одредаба са прописима који се односе на систем 
финансирања и накнада као и са престанком рада Фонда за заштиту животне 
средине који је престао са радом на основу Закона о престанку важења Закона о 
Фонду за заштиту животне средине („Службени гласник РС”, број  93/12).  

Предложена решења у закону о изменама и допунама Закона о заштити 
животне средине такође предвиђају припадност средстава остварених од накнада 
буџету Републике Србије, коришћење средстава Зеленог фонда Републике Србије, 
као и сврху њиховог коришћења. Сва законска решења која се односе на 
финансирање у области заштите животне средине, односе се и на финасирање у 
области управљања отпадом. 

 Законом о планирању и изградњи 
  У делу важећих одредаба закона које се односе на изградњу и рад 

постројења за управљање отпадом неопходно је усклађивање са прописима којима 
се уређује планирање простора и изградња. 

 Законом о техничким захтевима за производе и оцени усаглашености 
Увођење одредаба о нуспроизводу и престанку статуса отпада захтева 

примену смерница Европске уније о нуспроизводима која ће се објављивати на 
интернет страници министарства надлежног за заштиту животне средине и 
доношење техничких прописа: 1) за поједине врсте отпада које, у складу са 
смерницама Европске уније, престају да буду отпад; 2) за поједине врсте отпада које 
нису обухваћене тачком 1). Спровођење оцене усаглашености врши се у складу са 
Законом о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености.  

Нуспроизводи се разликују од других токова који могу да имају статус „крај 
отпада“ јер се генеришу у производним процесима, у којима постоји више 
могућности ка обезбеђивању квалитета, стабилности снабдевања и контроле 
животне средине, и смањења потребе за даљим третманом пре него што се користи 
као производ. Услови које токови отпада треба да испуне наведени су члану 5. 
Директиве 2008/98/ЕЦ. Пример таквих токова је гипс из димних гасова 
десумпоризације (FGD гипс), насталог при сагоревању фосилних горива у 
термоелектранама.  

Хармонизовани стандарди у оквиру Директиве Савета 89/106/ЕЕЦ од 21. 
децембра 1998. године о усаглашавању закона, прописа и одредаба управних 
аката држава чланица који се односе на грађевинске производе израђени су у 



оквиру мандата који је СЕN добио од Европске комисије. Хармонизованим 
стандардима, који су преузети као национални стандарди, обезбеђује се 
усаглашеност са битним захтевима директиве за грађевинске производе (цемент и 
грађевински креч, гипс и производи од гипса; материјали у путоградњи; производи за 
покривање кровова у непрекидним слојевима и зидне облоге. Национални 
хармонизовани стандарди су прецизне техничке спецификације које испуњавају 
битне захтеве директиве за грађевинске производе, при чему спецификације 
представљају утврђене техничке захтеве за производ. У токове отпада који се не 
сматрају одговарајућим за класификацију престанак статуса отпада EOW (end of 
waste) спадају између осталог и остали инертни материјали (изолациона стаклена 
вуна, стаклена влакна, гипс и др). На нивоу ЕУ, предвиђају се критеријуми за 
престанак статуса отпада (Члан 6 (1) и (2) Оквирне директиве за следеће 
материјале: агрегати, папир, стакло, метал, гума и текстил (члан 6 (2)). 

 
Законом о заштити података о личности  („ Службени гласник РС”, бр. 

97/08, 104/09 – др.закон, 68/12 – УС и 107/12). 
У делу одредаба које се односе на врсту података и начин вођења регистара, 

евиденција и др.збирки података на основу Закона о управљању отпадом, као и 
обраде тих података у документима у складу са Законом, извршено је усклађивање 
са Законом о заштити података о личности и то предлогом  опште одредбе којим се 
уводи обавеза усклађености са тим законом.  

Овим изменама врши се такође и усклађивање закона са одредбама Закона о 
заштити података о личности, и то тако што се предлаже обавеза усклађивања са 
Законом о заштити података о личности свих врста података о личности, начина и 
поступак њиховог вођења у евиденцијама, регистрима и другим збиркама података, 
као и начина  обраде тих података у документима прописаним овим законом. 
Такође,  усклађеност се постиже и предлогом одредбе према којој се све 
евиденције, регистри и друге збирке података прописане овим законом, воде се се у 
складу са законом којим се уређује заштита података о личности.  

Отклањање недостатака и непрецизности уочених у примени закона  

Односи се на: електронско попуњавање Документа о кретању опасног отпада, 
изузеци од обавезе издавања дозволе, садржина захтева и дозволе, поступак 
издавања дозволе, услови за одбијање и одбацивање захтева за издавање дозволе 
за управљање отпадом, измена услова у дозволи, извештавање о отпаду и др.  

Такође, предложена законодавна решења која се односе  на класификацију 
оператера управљања отпадом, доприносе утврђивању јаснијих  правила и 
процедура, већој транспарентности у области управљања отпадом, подстицању 
лојалне конкурентности, смањење ризика неадекватног збрињавања отпада као и 
стимулисање улагања у систем управљања отпадом и унапређење  целокупног 
система управљања отпадом. Корист од увођења класификације оператера огледа 
се у утврђивању јаснијих  правила и процедура, већој транспарентности у области 
управљања отпадом, подстицању лојалне конкурентности, смањење ризика 
неадекватног збрињавања отпада као и стимулисање улагања у систем управљања 
отпадом и унапређење  целокупног система управљања отпадом. 

Такође, у примени закона идентификовани су кључни проблеми: опасност од  
нелојалне конкуренције, број издатих дозвола, полиса осигурања коју мора да 
обезбеди понуђач за случај штете, итд. 

Један од главних механизама за управљање ризицима у овим поступцима 
јесте примена критеријума стандардизације система менаџмента (ISO 14001, EMAS) 
и класификација оператера. За поступак јавних набавки, важна је полазна основа за 



утврђивање поузданости и кредибилности неке компаније, систем класификације 
оператера , као и стална контрола и надзор. 

Систем класификације постоји на националном нивоу у шест земаља ЕУ 
(Немачка, Аустрија, Словачка, Чешка, Швајцарска и Холандија), а процес је 
започела и Хрватска. Стога, потребно је покренути активности на развоју и 
успостављању класификације оператера за управљање отпадом, кроз измене 
Закона о управљању отпадом, израду подзаконског акта. 

Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 88/10) морао 
би имати за циљ да се уреде токови отпада како би се количине произведеног 
отпада смањиле на најмању могућу меру а да се што већа количина произведеног 
отпада третира на за то одговарајући начин чиме би се постигла уштеда у 
природним ресурсима и смањење загађења. У том процесу, отпад има природу 
робе, његов третман има изражену комерцијалну вредност у ком смислу се овим 
Законом морају уредити односи учесника у третману и промету отпадом тако да се 
промет и третман одвијају на транспарентан, легалан и ефикасан начин који је од 
користи свим учесницима у промету. За остварење таквог циља, неопходно је увести 
институцију уређеног тржишта отпада које ће омогућити увид и контролу у количине 
и врсте отпада насталог на територији Србије као и на његове токове. Увођењем 
уређеног тржишта отпадa у Закон, постићи ће се већа фискална дисциплина правних 
и физичких субјеката у промету отпада, већи степен наплате ПДВ и могућност 
отварања нових радних места. Истовремено, преко уређеног тржишта отпада биће 
могуће заштити домаће тржиште али приступити и тржиштима отпада у земљама у 
окружењу на начин како је то прописано домаћим и међународним прописима. 
Уређено тржиште отпада омогућава брз, легалан и поуздан промет 
стандардизованим отпадним материјалом и нуспроизводима. Уређено тржиште 
отпада ће омогућити обуку својим члановима и на тај начин обезбедити јачање 
капацитета свих учесника у промету и третману отпада. 

У примени важећег закона у поступцима у којима министарство издаје 
дозволу за управљање отпадом на територији града Београда, надлежни орган 
града Београда има обавезу да размотри поднети захтев и документацију и достави 
своје мишљење министарству. Имајући у виду чињенице  о просторним 
специфичностима града Београда, густини насељености, постојећем распореду 
индустријских постројења, привредних субјеката, природних ресурса, као и друге 
значајне урбане карактеристике, поверавање надлежности граду Београду за 
издавање дозвола за  управљање отпадом за све активности  на територији града 
Београда  за постројења за коју дозволу за изградњу издаје  надлежни орган града 
Београда, довело би до ефикасниј примене одредаба закона. 

Потпуно је уређено управљање медицинским и фармарцеутским 
отпадом (обавезе субјеката, управљање медицинским отпадом у кућним условима, 
начин финансирања управљања медицинским и фармацеутским отпадом, обавеза 
апотека у прикупљању фармацеутског отпада од грађана). 

 Да ли су разматране друге могућности за решавање проблема? 

Питања која су предмет измена и допуна овог закона су системске природе и 
њихово решавање је могуће једино законом којим се ова питања уређују. То се 
посебно односи на усклађивање Закона о управљању отпадом у делу који се односи 
на нуспроизвод и престанак статуса отпада са законским решењима садржаним у 
другим законима и прописима који се односе на техничке захтеве за производе, 
односно отпад, као и на обавезе субјеката управљања отпадом, издавање дозвола 
за управљање отпадом, укључујући постројења која подлежу издавању интегрисане 
дозволе.  



Наиме, функционисање система финансирања заштите животне средине, 
самим тим и система накнада у области управљања отпадом, потребно је ускладити 
са стањем након укидања Фонда. Такође, системско уређивање издавања дозвола 
за управљање отпадом, односно дозвола за рад постројења за која се издаје 
интегрисана дозвола, може се само законом уредити и не постоје друге могућности 
за решавање наведених проблема. Прописивање правног основа за класификацију 
оператера која ће допринети системском унапређењу управљања отпадом, могуће 
једино законом којим се ова питања уређују. 

 

 Зашто је доношење закона најбоље решење проблема? 

Материја којом се целовито уређује област планирања, организовања 
управљања отпадом, издавања дозвола и извештавања у области управљања 
отпадом не може се такође устројити без постојања законског акта којим се уређују 
права и обавезе привредних субјеката и других правних лица у области управљања 
отпадом, од његовог настајања до коначног одлагања, а ради остваривања 
постављених циљева. 

Ступање на снагу Закона о престанку важења Закона о Фонду за заштиту 
животне средине као и реорганизација целокупног система накнада које чине приход 
буџета Републике Србије нужно су условиле и измену система финансирања у 
области заштите животне средине и управљања отпадом, собзиром да се материја 
којом се целовито уређују накнаде у овој области може устројити једино законом и 
то усклађивањем са целокупним системом накнада.  

 
  На кога ће и како утицати решења предложена у закону? 

Закон ће имати позитиван утицај на: 
1) власника и/или држаоца производног остатка – утврђивањем обавезе да, 

приликом одлучивања о начину поступања, поштује услове и критеријуме прописане 
у складу са овим законом, укључујући упутства Европске уније о нуспроизводима; 

2) власника и/или држаоца отпада – утврђивањем обавезе да спроведе 
оцену усаглашености са техничке захтеве за поједине врсте отпада које, у складу са 
прописима Европске уније, престају да буду отпад; 

3) оператере постојећих постројења за која се издаје интегрисана дозвола 
- јасним утврђивањем обавезе да до добијања интегрисане дозволе прибаве 
дозволу за управљање отпадом (сакупљање, транспорт, складиштење, третман и 
одлагање); 

4) субјекте управљања медицинским и фармацеутским отпадом – 
прецизним дефинисањем обавезе произвођача, лица које сакупља и транспортује 
отпад и оператера постројења за управљање отпадом, као и трошкова 
финансирања управљања тим отпадом;  

5) надлежни орган за издавање дозволе – предложеним решењима да се 
дозволе могу издавати и за краћи период од 10 година, за време трајања пробног 
рада постројења која не подлежу интегрисаној дозволи, постојећих и нових 
постројења која подлежу издавању интегрисане дозволе за време трајања пробног 
рада и 240 дана по завршетку пробног рада; предложеним решењем да се граду 
Београду поверава се издавање дозвола за сакупљање, транспорт, третман, 
односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање отпада за све активности 
на територији града Београда  и за сва постројења за која дозволу за изградњу 
издаје надлежни орган  града Београда.  



6) произвођаче и увознике као обвезнике плаћања накнада – који ће накнаду 
за производе који после употребе постају посебни токови отпада плаћати као и до 
сада; 

7) надлежне органе  
– Министарство надлежно за послове заштите животне средине да спроведе 

поступак оцене усаглашености са техничким захтевима за отпад који није обухваћен 
прописима ЕУ, у складу са закононом којим се уређују технички захтеви за 
производе и оцена усаглашености. 

Агенцију за заштиту животне средине прецизирањем надлежности у погледу 
сакупљања и оцене података о управљању свим врстама отпада, укључујући и 
посебне токове отпада.  

Корист од увођења класификације оператера огледа се у утврђивању јаснијих  
правила и процедура, већој транспарентности у области управљања отпадом, 
подстицању лојалне конкурентности, смањење ризика неадекватног збрињавања 
отпада као и стимулисање улагања у систем управљања отпадом и унапређење  
целокупног система управљања отпадом. 

Предложеним решењима у закону обезбеђује се одговорност свих горе 
наведених субјеката у области управљања отпадом.  

 
Који су трошкови које ће примена закона изазвати грађанима и 

привреди, посебно малим и средњим предузећима? 
Нова постројења за које се издаје интегрисана дозвола сносиће трошкове 

припреме и прикупљања документације за добијање дозволе за управљање 
отпадом. Добијање наведене дозволе олакшаће тим постројењима припрему и 
прикупљање документације за издавање интегрисане дозволе. Наиме, пробни рад 
постројења уређен је Законом о планирању и изградњи. Законом о интегрисаном 
спречавању и контроли загађивања прописано је да се уз захтев за издавање 
интегрисане дозволе прилаже одговарајућа документација и да део те 
документације представљају и резултати мерења загађивања чинилаца животне 
средине или других параметара који се заправо добијају у току трајања пробног 
рада, као и извештај о последњем техничком прегледу. Истим Законом је 
дефинисано да процедура издавања дозволе започиње тек када је захтев за 
издавање дозволе уредан тј. када су уз захтев приложени сви подаци и 
документација дефинисана законом. Из наведеног произилази да оператери 
постројења могу поднети уредан захтев тек након завршеног пробног рада, тј. 
прибављене употребне дозволе. Предложена решења која се односе на издавање 
дозволе по Закону о управљању отпадом за одређени период за нова и постојећа 
IPPC постројења, омогућавају рад IPPC постројења и после завршетка пробног рада, 
чиме се заправо спречава настајање трошкова и губитака који би за ова предузећа 
настали  услед престанка њиховог рада до издавања дозволе по Закону о 
интегрисаном спречавању и контроли загађивања. Прикупљање документације за 
издавање дозволе по Закону о управљању отпадом не ствара додатне трошкове за 
предузећа, с обзиром да та документација представља део документације који се 
захтева и за издавање дозволе по  Закону о интегрисаном спречавању и контроли 
загађивања. 

Трошкови које је примена Закона о управљању отпадом до сада створила за 
произвођаче и увознике, а који се односе на производе који после употребе постају 
посебни токови отпада, обвезници ће и даље сносити, али на основу посебног 
закона којим се уређује накнаде за коришћење јавних добара.  

Стим у вези, изменама и допунама закона јасно је прецизирано да: 



– произвођач сноси трошкове управљања медицинским отпадом, 
укључујући фармацеутски отпад настао у апотекама, осим трошкова 
управљања фармацеутским отпадом сакупљеним од грађана; 

– произвођач и/или увозник који стављају фармацеутске производе на 
тржиште Републике Србије сносе трошкове управљања, односно 
извоза фармацеутског отпада сакупљеног од грађана, у складу са 
овим законом или законом којим се уређују накнаде за коришћење 
јавних добара; 

– увозник лекова за које у Републици Србији није издата дозвола за 
стављање у промет сноси трошкове управљања отпадом који настаје 
од лекова. 

Да ли позитивни ефекти доношења закона оправдавају трошкове 
његове примене?  

Свакако, трошкови припреме и прикупљања документације за издавање 
дозволе за управљање отпадом су у функцији издавања интегрисане дозволе, јер ће 
оператер новог IPPC постројења ту документацију употребити и поднети и у 
поступку издавања интегрисане дозволе. С обзиром на циљеве које би требало 
овим законом остварити који су постављени у интересу очувања здравља грађана и 
животне средине у целини, те позитивни ефекти доношења закона оправдавају 
трошкове.  Такође, примена ових предложених решења у области финансирања не 
изазива нове трошкове за  грађане, привреду, као ни за мала и средња предузећа, а 
омогућава реорганизацију система накнада у области управљања отпадом 
условљену целокупном реорганизацијом система накнада које чине приход буџета 
Републике Србије, а у циљу уклапања система финансирања управљања отпадом у 
целокупан систем финансирања животне средине, постизања континуитета у 
функционисању система и његове ефикасније примене. Предложена решења 
доприносе унапређењу заштите животне средине и здравља људи кроз  одредбе 
којима се прописује обавезно поштовање принципа заштите животне средине у 
области хијерархије управљања отпадом, поновног искоришћења и рециклаже. 
Такође, предложеним решењима управљање отпадом се  приближава принципима 
циркуларне економије, кроз увођење института престанка статуса отпада и  
нуспроизвода. 

Да ли закон стимулише појаву нових привредних субјеката на тржишту и 
тржишну конкуренцију? 

Имајући у виду да се овим изменама и допунама Закона у домену дозвола 
само прецизирају одређена питања управљања отпадом, овај закон својим 
материјално-правним решењима не утиче битно на спровођење принципа тржишне 
конкурентности и либерализације тржишта услуга који су Законом установљени. У 
ситуацији када привреда сноси последице економске кризе и опредељења 
Републике Србије да подржи привредне иницијативе, овим законом омогућава се 
појава нових привредних субјеката на тржишту и јачање тржишне конкуренције, 
односно ствара реална могућност за улагање страних инвестиција у изградњу нових 
постројења, односно имплементацију тржишних стандарда и обезбеђивање правне 
сигурности у погледу примене ЕУ и националних прописа у овој области. 

Имајући у виду да је један од услова за поступање са производним остацима 
као са нуспроизводом, као и за престанак статуса отпада постојање тржишта или 
потражње за таквим материјама или предметима, примена института „нуспроизвод” 
и „престанак статуса отпада” обезбедиће појаву нових привредних субјеката на 
тржишту који ће испуњеност услова доказивати уговором о продаји нуспроизвода 



између власника и даљег корисника или стручном анализом којом се доказује да је 
тржиште за нуспроизвод дугорочно обезбеђено. Поштовање ових критеријума 
подразумева: постојање купопродајног односа између власника (продавца) и даљег 
корисника; веродостојну тржишну цену плаћања материјала; постојање 
спецификација или стандарда трговине. Одредбе које се тичу класификације 
оператера утицаће на подстицање улагања у систем управљања отпадом  као 
обезбеђивање лојалне конкуренције.  

Предлогом закона о изменама и допунама Закона о управљању отпадом 
остварују се општи циљеви установљени законом, односно примена начела 
„загађивач плаћа” установљеног Законом о заштити животне средине под једнаким 
условима за сва правна лица која обављају привредну делатност на територији 
Републике Србије. Утврђује се финансирање управљања отпадом и коришћење 
средстава за финансирање управљања отпадом у складу са решењима 
предвиђеним у предложеним изменама и допунама закона којим се уређује заштита 
животне средине, а којим се установљава буџетски фонд за те намене (Зелени Фонд 
Републике Србије ).   

Постојање организованог тржишта отпадом би маргинализовало ове 
негативне ефекте а промет би се одвијао по најповољнијој цени у датом тренутку. 
Недовољно развијеног сакупљања отпада за рециклажу и извоза непрерађеног 
отпада у земљи и окружењу фабрике за рециклажу отпада у Србији се суочавају са 
недостатком сировина за прераду.  

Према подацима Српске асоцијације рециклера, попуњеност фабрика за 
рециклажу амбалажног отпада је само 50% што озбиљно угрожава њихов даљи 
развој. Фабрике за рециклажу папира и стакла су принуђене да увозе отпад из 
иностранства по ценама већим и до 40%, док се истовремено отпадни папир и 
стакло извозе из Србије, што доприноси одливу девиза из Србије.  

Према последњим подацима које је објавио Републички завод за статистику 
види се да се разлика између увезене и извезене количине отпада смањивала, јер 
свест о значају отпадног материјала као ресурса полако расте, али се још увек 
знатно више извози него што се увози. С обзиром да су извезене количине ових 
ресурса значајне ово је још један у низу аргумената који говори у прилог томе да би 
морало да се више поведе рачуна о поновном искоришћењу одређених врста 
отпада. Врсте отпада које имају највећи удео у извозу су метални отпад од гвожђа 
(67,2%) и отпад од папира и картона (10,7%).  



 

 

 

 

Трговање преко организованог тржишта отпадом је од националног значаја за 
промет секундарних сировина и рециклажне индустрије у Србији јер се на овај начин 
штите домаћи инетереси у области третмана отпада тако што се смањује сива зона 
и уводи ред а истовремено дефинише неконтролисани извоз отпада. Организовано 
тржиште отпада омогућује повезивање својих чланова са међународним тржиштем 
отпада и има јаку регионалну димензију (сарадња са земљама у непосредном 
окружењу). Успостављање зелене (циркуларне) економије представља велику 
развојну шансу за Србију. Зелена економија је концепт привредног развоја који 
обезбеђује растући тренд привредних активности на бази потреба савременог 
друштва који узима у обзир одрживост богатства поновном употребом већ 
кориштених ресурса, односно рециклажом и очувањем животног простора. Веома 
значајно средство за остварење стратешких циљева одрживе политике у области 
зелене економије је организовано тржиште отпада као функционални оквир којим се, 
у тесној сарадњи са државном администрацијом регулише тржиште отпадним 
материјалима на начин који омогућава транспарентан промет отпада и услуга и 
уравнотежава понуда и потражња а истовремено обезбеђује пуна примена политике 
подстицаја у области управљања отпадом. Циљ је да зелени бизнис постане 



потпуно транспарентан и усаглашен са директивама ЕУ и једна од покретачких снага 
развоја домаће привреде.  

Такође, предложена законодавна решења која се односе  на класификацију 
оператера управљања отпадом, доприносе утврђивању јаснијих  правила и 
процедура, већој транспарентности у области управљања отпадом, подстицању 
лојалне конкурентности, смањење ризика неадекватног збрињавања отпада као и 
стимулисање улагања у систем управљања отпадом и унапређење  целокупног 
система управљања отпадом.  

Предложена законодавна решења немају негативно дејство на привредне 
субјекте јер се односе на попуњавање правних празнина, прецизирање одредаба, 
обезбеђивање континуитета у раду нових постројења која подлежу интегрисаној 
дозволи, систем финансирања и у вези су са престанком рада Фонда за заштиту 
животне средине. Такође, предложена законска решења истовремено обезбеђују 
континуитет у функционисању система финансирања заштите животне средине, 
укључујући и управљање посебним токовима отпада.  

Такође, измене и допуне Закона у области финансирања и уређивања накнада 
за производе који после употребе постају посебни токови отпада предложеним 
решењима у закону о накнадама за коришћење јавних добара, обезбедиће 
могућност појаве нових привредних субјеката на тржишту и јачање тржишне 
конкуренције као и досадашња примена важећег закона а истовремено пружиће и 
правну сигурности у погледу примене ЕУ и националних прописа у овој области.  

 
 
Да ли су све заинтересоване стране имале прилику да изнесу своје 

ставове о закону? 

Имајући у виду одређена питања која су се појавила у току спровођења 
важећег закона оцењено је потребним да се иста прецизирају у тексту закона. Закон 
је израђен након предлога и сугестија заинтересованих страна (оператера 
постројења која подлежу интегрисаној дозволи, Аутономне покрајине, односно 
јединица локалне самоуправе) за прецизирањем одредаба важећег закона. У оквиру 
пројекта „Strengthening Institutional Capacity in Hazardous Waste Management” – 
Јачање институционлних капацитета у области управљања отпадом 
анализирана је усклађеност важећег закона са релевантним прописима ЕУ као и 
стратешки приступ управљања отпадом; дат је преглед праксе у области 
управљања отпадом и сачињен предлог за усклађивање закона са Директивом 
2008/98/ЕЦ. Током 2014. године спроведена је правна анализа усклађености 
националног законодавства са релевантним прописима ЕУ уз подршку експерата 
ПЛАЦ пројекта, пре свега са Оквирном директивом о отпаду 2008/98/ЕЦ, Директивом 
о депонијама 1999/31/ЕЦ, идентификоване правне празнине и недостаци у односу на 
захтеве ЕУ прописа и дати конкретни предлози за усклађивање. Велики број 
препорука које су добијене као резултат наведених пројеката, уграђено је у текст.  

Програм спровођења јавне расправе је утврђен Закључком Одбора за 
привреду и финансије 05 Број: 011-6717/2015 од 17. јуна 2015. године. Јавна 
расправа спроведена је по наведеном програму у периоду 22. јуна до 12 јула 2015. 
године. Учесници у јавној расправи били су сви заинтересовани субјекти у области 
управљања отпадом (Агенција за заштиту животне средине, Клинички центар 
Србије, стручне организације за испитивање отпада, заводи за заштиту здравља, 
Привредна комора Србије, Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и 
одрживи развој, јавна комунална предузећа, Стална конференција градова и 
општина и други). Стручна јавна расправа je одржанa у Привредној комори Србије, 



Сталној конференцији градова и општина, просторијама града Ниша  и Новог Сада. 
Све примедбе и сугестије добијене током јавне расправе, обрађене су и 
образложене у оквиру Извештаја са јавне расправе који се налази на Интернет 
страници министарства.  

Имајући у виду да је током 2014. године спроведен скрининг за Поглавље 27 
након чега су у нацрт уграђене одредбе које представљају усклађивање са 
релевантним ЕУ прописима, као и  да је у оквиру PLAC пројекта урађена анализа 
усклађености закона са релевантним директивама извршене урађен је други текст 
Нацрта закона у који су уграђене примедбе и предлози достављени на први Нацрт 
закона, мишљења надлежних органа и предлози и сугестије ПЛАЦ експерата. Из тог 
разлога било је неопходно  спровођење јавне расправе по посебном програму. 
Посредством Канцеларије за европске интеграције, предметни закон је прослеђен 
Европској комисији, по чијем одобрењу су мишљење на Нацрт закона доставили 
експерти ECRAN-a (Environment and Climate Regional Accession Network). Предлог 
закона је усаглашен са мишљењем ECRAN експерата.     

 

Које ће мере током примене закона бити предузете да би се остварили 
разлози доношења закона? 

Током примене закона предузеће се законодавне, управне и управно 
надзорне, институционално-организационе, техничке-оперативне, економске мере и 
мере јачања јавне свести:  

Законодавне, управне и управно надзорне мере 

 ревизија и доношење Стратегије управљања отпадом са Националним 
планом као и програма превенције стварања отпада 

 усклађивање регионалних и локалних планова управљања отпадом са 
Националним планом 

 доношење извршних прописа на основу овог закона 

 успостављање оквира за примену техничких захтева за нуспроизводе и за 
поједине врсте отпада које, у складу са прописима Европске уније, 
престају да буду отпад  

 ревизија система овлашћивања организација за испитивање отпада  

 унапредити систем издавања, измене и одузимања дозвола за 
управљање отпадом, а нарочито за постројења за управљање отпадом 
која подлежу интегрисаној дозволи  

 успоставити регистрацију посредника, односно трговаца отпадом 

 ревизија прописа о управљању медицинским и фармацеутским отпадом 

Техничко-технолошке мере 

 решавање складиштења опасног отпада 

 изградња инфраструктуре за третман отпада, укључујући опасан отпад  

 обезбедити одлагање отпада из домаћинства у контејнере или други 
начин 

 обезбеђивање и опремање центара за сакупљање отпада из домаћинства 
који није могуће одложити у контејнере за комунални отпад (кабасти и 
други отпад), укључујући и опасан отпад из домаћинства 

 веће коришћење пепела из термоелектрана као секундарне сировине 
(цементаре, грађевински материјал) 

 замена свих уређаја са PCB уљима, деконтаминација уређаја, 



уништавање свих опасних отпадних материја са PCB 

Институционалне и организационе мере  

 успостављање сарадње између органа надлежног за издавање дозволе и 
оператера који подлежу интегрисаној дозволи  

 јачање контролних механизама за праћење кретања опасног отпада и 
унапређивање система извештавања у области управљања отпадом 

Развијање јавне свести  

 развој и имплементација програма за сталну комуникацију са свим 
учесницима у управљању отпадом и оператера који подлежу интегрисаној 
дозволи 

 Рок за предузимање одређених законодавних мера предвиђен је у прелазним 
одредбама предложеног текста. Рок и субјекти за спровођење осталих предвиђених 
мера биће разрађени кроз ревизију стратешких и планских докумената, посебно 
ревизију Стратегије управљања отпадом која је у току.  

У домену измена које се односе на финансирање, није потребно предузети 
мере за оствривање предложених решења. 



VIII. ОДРЕДБЕ ЗАКОНА О УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ, 
ОДНОСНО ДОПУЊУЈУ 

 
Изузеци од примене 

Члан 4. 

Одредбе овог закона не примењују се на:  
1) радиоактивни отпад;  
2) гасове који се емитују у атмосферу;  
3) отпадне воде, осим течног отпада;  
4) муљ из канализационих система и садржај септичких јама, осим муља из 

постројења за третман муља;  
5) отпад животињског порекла (лешеви животињског порекла и њихови 

делови и саставни делови животињског тела који нису намењени или безбедни за 
исхрану људи, као и конфискат) из објеката за узгој, држање, клање животиња, као 
и из објеката за производњу, складиштење и промет производа животињског 
порекла, фекалне материје са фарми и друге природне, неопасне супстанце које 
се користе у пољопривреди;  

6) отпад из рударства који настаје истраживањем, ископавањем, прерадом 
и складиштењем минералних сировина, као и јаловина из рудника и каменолома;  

7) отпад који настаје при тражењу, ископавању, превозу и коначној обради 
или уништавању минско-експлозивних и других бојних средстава и експлозива; 

8) слама и други неопасан пољопривредни или шумски материјал који се 
налази у природи и користи у пољопривреди, шумарству или за производњу 
енергије из такве биомасе поступцима или методама које немају штетан утицај на 
животну средину и не угрожавају здравље људи. 

 
ЧЛАН 4. 

 
ОДРЕДБЕ ОВОГ ЗАКОНА НЕ ПРИМЕЊУЈУ СЕ НА:  
1) ГАСОВИТЕ МАТЕРИЈЕ КОЈЕ СЕ ИСПУШТАЈУ У АТМОСФЕРУ;  

2) ЗЕМЉУ (IN SITU) УКЉУЧУЈУЋИ НЕИСКОПАНУ КОНТАМИНИРАНУ 

ЗЕМЉУ И ГРАЂЕВИНЕ ТРАЈНО ПОВЕЗАНЕ СА ЗЕМЉИШТЕМ;  

3) НЕКОНТАМИНИРАНО ЗЕМЉИШТЕ И ДРУГЕ МАТЕРИЈАЛЕ ИЗ 

ПРИРОДЕ ИСКОПАНЕ ТОКОМ ГРАЂЕВИНСКИХ АКТИВНОСТИ ГДЕ ЈЕ 

ИЗВЕСНО ДА ЋЕ МАТЕРИЈАЛ БИТИ КОРИШЋЕН У ГРАЂЕВИНСКЕ 

СВРХЕ У СВОМ ПРИРОДНОМ ОБЛИКУ НА ГРАДИЛИШТУ НА КОМ ЈЕ 

ИСКОПАН;  

4)  РАДИОАКТИВНИ ОТПАД;  
5)  ДЕАКТИВИРАНИ ЕКСПЛОЗИВИ;  
6)  ФЕКАЛИЈЕ, АКО НИСУ ОБУХВАЋЕНЕ СТАВОМ 2. ТАЧКА 2) ОВОГ 

ЧЛАНА;   
7) СЛАМУ И ДРУГЕ ПРИРОДНЕ БЕЗОПАСНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ИЛИ 

ШУМСКЕ МАТЕРИЈАЛЕ КОРИШЋЕНЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ, ШУМАРСТВУ ИЛИ ЗА 
ПРОИЗВОДЊУ ЕНЕРГИЈЕ ОД ТАКВЕ БИОМАСЕ КРОЗ ПРОЦЕСЕ ИЛИ МЕТОДЕ, 
КОЈИ НЕ ШТЕТЕ ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ ИЛИ УГРОЖАВАЈУ ЗДРАВЉЕ ЉУДИ;  

8) МУЉ ИЗ КАНАЛИЗАЦИОНИХ СИСТЕМА И САДРЖАЈ СЕПТИЧКИХ 
ЈАМА, ОСИМ МУЉА ИЗ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ТРЕТМАН ОТПАДНИХ ВОДА. 



ОДРЕДБЕ ОВОГ ЗАКОНА, У МЕРИ У КОЈОЈ ЈЕ УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ 
УРЕЂЕНО ДРУГИМ ПРОПИСИМА, НЕ ПРИМЕЊУЈУ СЕ НА СЛЕДЕЋЕ: 

1)  ОТПАДНЕ ВОДЕ; 

2) СПОРЕДНЕ ПРОИЗВОДЕ ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА, УКЉУЧУЈУЋИ И 

ДОБИЈЕНЕ ПРОИЗВОДЕ НА КОЈЕ СЕ ПРИМЕЊУЈУ ПРОПИСИ У 

ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРСТВА, ОСИМ ОНИХ КОЈИ СУ НАМЕЊЕНИ ЗА 

СПАЉИВАЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ У ПОСТРОЈЕЊИМА ЗА БИОГАС ИЛИ 

ПОСТРОЈЕЊИМА ЗА КОМПОСТИРАЊЕ, ИЛИ ОДЛАГАЊЕ НА 

САНИТАРНУ ДЕПОНИЈУ ПОД ПОСЕБНИМ УСЛОВИМА, У СКЛАДУ СА 

ПОСЕБНИМ ПРОПИСОМ; 

3) ЛЕШЕВЕ ЖИВОТИЊА КОЈЕ НИСУ ЗАКЛАНЕ КАО И НА УБИЈЕНЕ 

ЖИВОТИЊЕ У ЦИЉУ ИСКОРЕЊИВАЊА ЕПИЗООТИЧНЕ БОЛЕСТИ, А 

КОЈЕ СУ ОДЛОЖЕНЕ У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА У ОБЛАСТИ 

ВЕТЕРИНАРСТВА; 

4) ОТПАД КОЈИ НАСТАЈЕ ПРИ ИСТРАЖИВАЊУ, ИСКОПАВАЊУ, 

ЕКСПЛОАТАЦИЈИ, ПРИПРЕМИ И СКЛАДИШТЕЊУ МИНЕРАЛНИХ 

СИРОВИНА, КАО И ПРИ РАДУ У КАМЕНОЛОМИМА НА КОЈЕ СЕ 

ПРИМЕЊУЈУ ПРОПИСИ О УПРАВЉАЊУ РУДАРСКИМ ОТПАДОМ. 

  НА СЕДИМЕНТЕ ПРЕМЕШТЕНЕ УНУТАР ПОВРШИНСКИХ ВОДА РАДИ 
УПРАВЉАЊА ВОДАМА И ВОДНИМ ПУТЕВИМА ИЛИ СПРЕЧАВАЊА ПОПЛАВА 
ИЛИ СМАЊЕЊА ЕФЕКАТА ПОПЛАВА ИЛИ СУША ИЛИ МЕЛИОРАЦИЈЕ 
ЗЕМЉИШТА, НЕ ПРИМЕЊУЈУ СЕ ОДРЕДБЕ ОВОГ ЗАКОНА, АКО ЈЕ УТВРЂЕНО 
ДА СУ СЕДИМЕНТИ НЕОПАСНИ. 

 
Значење израза  

Члан 5. 

Изрази употребљени у овом закону имају следеће значење:  

1) анаеробна дигестија јесте процес у којем се биоразградиви материјал 
разграђује у одсуству кисеоника;  

2) биоразградиви отпад јесте отпад који је погодан за анаеробну или 
аеробну разградњу, као што су храна, баштенски отпад, папир и картон;  

2) БИО ОТПАД ЈЕСТЕ БИОРАЗГРАДИВИ ОТПАД ИЗ БАШТИ, ПАРКОВА, 
ОД ХРАНЕ, КУХИЊСКИ ОТПАД ИЗ ДОМАЋИНСТВА, РЕСТОРАНА, 
УГОСТИТЕЉСТВА И МАЛОПРОДАЈНИХ ОБЈЕКАТА И СЛИЧАН ОТПАД ИЗ 
ПРОИЗВОДЊЕ ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА; 

3) центар за сакупљање јесте место одређено одлуком општине, града, 
односно града Београда (у даљем тексту: јединица локалне самоуправе), на које 
грађани доносе углавном кабасте предмете, као што су намештај и бела техника, 
баштенски отпад и материјал погодан за рециклажу;  

3) ЦЕНТАР ЗА САКУПЉАЊЕ ОТПАДА ЈЕСТЕ МЕСТО ОДРЕЂЕНО 
ОДЛУКОМ ОПШТИНЕ, ГРАДА, ОДНОСНО ГРАДА БЕОГРАДА (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: 
ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ), НА КОЈЕ ГРАЂАНИ ДОНОСЕ ОТПАД И 
КАБАСТИ ОТПАД (НАМЕШТАЈ И БЕЛА ТЕХНИКА, БАШТЕНСКИ ОТПАД, 
МАТЕРИЈАЛ ПОГОДАН ЗА РЕЦИКЛАЖУ, УКЉУЧУЈУЋИ И ОПАСАН ОТПАД ИЗ 
ДОМАЋИНСТВА); 



4) деконтаминација обухвата све операције које омогућују поновно 
коришћење, рециклажу или безбедно одлагање опреме, објеката, материјала или 
течности контаминираних опасним материјама и може укључити замену, односно 
све операције којима се врши замена опасних материја одговарајућим течностима 
које садрже одговарајуће мање штетне материје;  

4) ДЕКОНТАМИНАЦИЈА ОБУХВАТА СВЕ ОПЕРАЦИЈЕ КОЈЕ ОМОГУЋУЈУ 
ПОНОВНО КОРИШЋЕЊЕ, РЕЦИКЛАЖУ ИЛИ БЕЗБЕДНО ОДЛАГАЊЕ ОПРЕМЕ, 
ОБЈЕКАТА ИЛИ МАТЕРИЈАЛА КОНТАМИНИРАНИХ ОПАСНИМ МАТЕРИЈАМА И 
МОЖЕ УКЉУЧИТИ УКЛАЊАЊЕ ИЛИ ЗАМЕНУ ОПАСНИХ МАТЕРИЈА 
ОДГОВАРАЈУЋИМ МАЊЕ ШТЕТНИМ МАТЕРИЈАМА; 

5) депонија јесте место за одлагање отпада на површини или испод 
површине земље где се отпад одлаже укључујући: интерна места за одлагање 
(депонија где произвођач одлаже сопствени отпад на месту настанка), стална 
места (више од једне године) која се користе за привремено складиштење отпада, 
осим трансфер станица и складиштења отпада пре третмана или поновног 
искоришћења (период краћи од три године) или складиштења отпада пре 
одлагања (период краћи од једне године);  

5) ДЕПОНИЈА ЈЕСТЕ МЕСТО ЗА КОНАЧНО САНИТАРНО ОДЛАГАЊЕ 
ОТПАДА НА ПОВРШИНИ ИЛИ ИСПОД ПОВРШИНЕ ЗЕМЉЕ УКЉУЧУЈУЋИ:  

- ИНТЕРНА МЕСТА ЗА ОДЛАГАЊЕ (ДЕПОНИЈА ГДЕ ПРОИЗВОЂАЧ 

ОДЛАЖЕ СОПСТВЕНИ ОТПАД НА МЕСТУ НАСТАНКА),  

- СТАЛНА МЕСТА (ВИШЕ ОД ЈЕДНЕ ГОДИНЕ) КОЈА СЕ КОРИСТЕ ЗА 

ПРИВРЕМЕНО СКЛАДИШТЕЊЕ ОТПАДА, АЛИ ИСКЉУЧУЈУЋИ СКЛАДИШТА  ГДЕ 

СЕ ОТПАД ИСТОВАРА РАДИ ПРИПРЕМЕ ЗА ДАЉИ ТРАНСПОРТ ДО МЕСТА ЗА 

ТРЕТМАН, ОДНОСНО ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ ИЛИ ОДЛАГАЊЕ НА ДРУГИМ 

ЛОКАЦИЈАМА И СКЛАДИШТЕЊЕ ОТПАДА ПРЕ ТРЕТМАНА, ОДНОСНО 

ПОНОВНОГ ИСКОРИШЋЕЊА  НАЈДУЖЕ  ДО ТРИ ГОДИНЕ ИЛИ СКЛАДИШТЕЊЕ 

ОТПАДА ПРЕ ОДЛАГАЊА НАЈДУЖЕ ДО ЈЕДНЕ ГОДИНЕ); 

 5А) ДИВЉА ДЕПОНИЈА ЈЕСТЕ МЕСТО, ЈАВНА ПОВРШИНА, НА КОЈОЈ 
СЕ НАЛАЗЕ НЕКОНТРОЛИСАНО ОДЛОЖЕНЕ РАЗЛИЧИТЕ ВРСТЕ ОТПАДА И 
КОЈЕ НЕ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ УТВРЂЕНЕ ПРОПИСОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ 
ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА НА ДЕПОНИЈЕ; 

6) дозвола јесте решење надлежног органа којим се правном или физичком 
лицу одобрава сакупљање, транспорт, увоз, извоз и транзит, складиштење, 
третман ОДНОСНО ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ или одлагање отпада и утврђују 
услови поступања са отпадом на начин који обезбеђује најмањи ризик по здравље 
људи и животну средину;  

6) ДОЗВОЛА ЈЕСТЕ РЕШЕЊЕ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА КОЈИМ СЕ 
ПРАВНОМ ЛИЦУ ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИКУ ОДОБРАВА САКУПЉАЊЕ, ТРАНСПОРТ, 
УВОЗ, ИЗВОЗ И ТРАНЗИТ, СКЛАДИШТЕЊЕ, ТРЕТМАН ОДНОСНО ПОНОВНО 
ИСКОРИШЋЕЊЕ ИЛИ ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА И УТВРЂУЈУ УСЛОВИ ПОСТУПАЊА 
СА ОТПАДОМ НА НАЧИН КОЈИ ОБЕЗБЕЂУЈЕ НАЈМАЊИ РИЗИК ПО ЗДРАВЉЕ 
ЉУДИ И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ; 

6А) ДРЖАЛАЦ ЈЕСТЕ ПРОИЗВОЂАЧ ОТПАДА, ФИЗИЧКО ИЛИ ПРАВНО 
ЛИЦЕ КОЈЕ JE У ПОСЕДУ ОТПАДА; 

6Б) ФАРМАЦЕУТСКИ ОТПАД ЈЕСУ СВИ ЛЕКОВИ, УКЉУЧУЈУЋИ И 
ПРИМАРНУ АМБАЛАЖУ, КАО И САВ ПРИБОР КОРИШЋЕН ЗА ЊИХОВУ 
ПРИМЕНУ КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ КОД ПРАВНОГ ЛИЦА, ОДНОСНО ПРЕДУЗЕТНИКА 
КОЈЕ СЕ БАВИ ДЕЛАТНОШЋУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЉУДИ И ЖИВОТИЊА, 



А КОЈИ СУ ПОСТАЛИ НЕУПОТРЕБЉИВИ ЗБОГ ИСТЕКА РОКА УПОТРЕБЕ, 
НЕИСПРАВНОСТИ У ПОГЛЕДУ ЊИХОВОГ ПРОПИСАНОГ КВАЛИТЕТА, 
КОНТАМИНИРАНЕ АМБАЛАЖЕ, ПРОЛИВАЊА, РАСИПАЊА, КОЈИ СУ 
ПРИПРЕМЉЕНИ, ПА НЕУПОТРЕБЉЕНИ, ВРАЋЕНИ ОД КРАЈЊИХ КОРИСНИКА 
ИЛИ СЕ НЕ МОГУ КОРИСТИТИ ИЗ ДРУГИХ РАЗЛОГА, КАО И ФАРМАЦЕУТСКИ 
ОТПАД ИЗ ПРОИЗВОДЊЕ ЛЕКОВА И ПРОМЕТА ЛЕКОВА НА ВЕЛИКО И МАЛО И 
ИЗРАДЕ ГАЛЕНСКИХ, ОДНОСНО МАГИСТРАЛНИХ ЛЕКОВА И ДРУГИ 
ФАРМАЦЕУТСКИ ОТПАД. ОТПАД НАСТАО У ПРОЦЕСУ ПРОИЗВОДЊЕ ЛЕКОВА 
СПАДА У ИНДУСТРИЈСКИ (ОРГАНСКИ И НЕОРГАНСКИ) ОТПАД, СА КОЈИМ СЕ 
ПОСТУПА У СКЛАДУ СА ОДРЕДБАМА ОВОГ ЗАКОНА. ФАРМАЦЕУТСКИ ОТПАД 
МОЖЕ БИТИ: 

− НЕОПАСАН ФАРМАЦЕУТСКИ ОТПАД КОЈИ НЕ ПРЕДСТАВЉА 

ОПАСНОСТ ПО ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И ЗДРАВЉЕ ЉУДИ И НЕ 

ТРЕТИРА СЕ ПО ПОСТУПКУ ПРОПИСАНОМ ЗА УПРАВЉАЊЕ 

ОПАСНИМ ФАРМАЦЕУТСКИМ ОТПАДОМ, 

− ОПАСАН ФАРМАЦЕУТСКИ ОТПАД НАСТАО ОД ЛЕКОВА И 

ДЕЗИНФИЦИЈЕНАСА КОЈИ САДРЖЕ ТЕШКЕ МЕТАЛЕ, КАО И 

ЛЕКОВА ПОЗНАТОГ САСТАВА И ЛЕКОВА ЧИЈИ СЕ САСТАВ НЕ 

МОЖЕ УТВРДИТИ, А ЗАХТЕВАЈУ ПОСЕБНЕ ПОСТУПКЕ ТРЕТМАНА 

И УКЉУЧУЈЕ ЦИТОТОКСИЧНИ И ЦИТОСТАТИЧКИ ОТПАД, 

ОДНОСНО ЦИТОТОКСИЧНЕ И ЦИТОСТАТИЧКЕ ЛЕКОВЕ КОЈИ СУ 

ПОСТАЛИ НЕУПОТРЕБЉИВИ, ОТПАД КОЈИ НАСТАЈЕ ПРИЛИКОМ 

КОРИШЋЕЊА, ТРАНСПОРТА И ПРИПРЕМЕ ЛЕКОВА СА 

ЦИТОТОКСИЧНИМ И ЦИТОСТАТИЧКИМ ЕФЕКТОМ, УКЉУЧУЈУЋИ 

ПРИМАРНУ АМБАЛАЖУ КОЈА ЈЕ БИЛА У КОНТАКТУ СА ОПАСНОМ 

МАТЕРИЈОМ И САВ ПРИБОР КОРИШЋЕН ЗА ПРИПРЕМУ И 

ПРИМЕНУ ТАКВИХ ПРОИЗВОДА. ЦИТОТОКСИЧНИ И 

ЦИТОСТАТИЧКИ ЛЕКОВИ СУ ТОКСИЧНА ЈЕДИЊЕЊА КОЈА ИМАЈУ 

КАНЦЕРОГЕНИ, МУТАГЕНИ И/ИЛИ ТЕРАТОГЕНИ ЕФЕКАТ; 

7) индустријски отпад јесте отпад из било које индустрије или са локације 
на којој се налази индустрија, осим јаловине и пратећих минералних сировина из 
рудника и каменолома;  

8) инертни отпад јесте отпад који није подложан било којим физичким, 
хемијским или биолошким променама; не раствара се, не сагорева или на други 
начин физички или хемијски реагује, није биолошки разградив или не утиче 
неповољно на друге материје са којима долази у контакт на начин који може да 
доведе до загађења животне средине или угрози здравље људи; укупно 
излуживање и садржај загађујућих материја у отпаду и екотоксичност излужених 
материја морају бити у дозвољеним границама, а посебно не смеју да угрожавају 
квалитет површинских и/или подземних вода;  

8) ИНЕРТНИ ОТПАД ЈЕСТЕ ОТПАД КОЈИ НИЈЕ ПОДЛОЖАН БИЛО КОЈИМ 
ФИЗИЧКИМ, ХЕМИЈСКИМ ИЛИ БИОЛОШКИМ ПРОМЕНАМА; НЕ РАСТВАРА СЕ, 
НЕ САГОРЕВА ИЛИ НА ДРУГИ НАЧИН ФИЗИЧКИ ИЛИ ХЕМИЈСКИ РЕАГУЈЕ, НИЈЕ 
БИОЛОШКИ РАЗГРАДИВ ИЛИ НЕ УТИЧЕ НЕПОВОЉНО НА ДРУГЕ МАТЕРИЈЕ СА 
КОЈИМА ДОЛАЗИ У КОНТАКТ НА НАЧИН КОЈИ МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО 
ПОВЕЋАЊА ЗАГАЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ИЛИ УГРОЗИ ЗДРАВЉЕ ЉУДИ, А 
УКУПНО ИЗЛУЖИВАЊЕ И САДРЖАЈ ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА У ОТПАДУ И 
ЕКОТОКСИЧНОСТ ИЗЛУЖЕНИХ МАТЕРИЈА НЕ СМЕЈУ БИТИ ЗНАЧАЈНИ, А 



ПОСЕБНО НЕ СМЕЈУ ДА УГРОЖАВАЈУ КВАЛИТЕТ ПОВРШИНСКИХ И/ИЛИ 
ПОДЗЕМНИХ ВОДА; 

9) карактеризација отпада јесте поступак испитивања којим се утврђују 
физичко-хемијске, хемијске и биолошке особине и састав отпада, односно одређује 
да ли отпад садржи или не садржи једну или више опасних карактеристика;  

10) класификација отпада јесте поступак сврставања отпада на једну или 
више листа отпада које су утврђене посебним прописом, а према његовом 
пореклу, саставу и даљој намени;  

11) комерцијални отпад јесте отпад који настаје у предузећима, установама 
и другим институцијама које се у целини или делимично баве трговином, услугама, 
канцеларијским пословима, спортом, рекреацијом или забавом, осим отпада из 
домаћинства и индустријског отпада;  

12) компостирање јесте третман биоразградивог отпада под дејством 
микроорганизама, у циљу стварања компоста, у присуству кисеоника и под 
контролисаним условима;  

13) комунални отпад јесте отпад из домаћинстава (кућни отпад), као и 
други отпад који је због своје природе или састава сличан отпаду из домаћинства;  

13А) МЕДИЦИНСКИ ОТПАД ЈЕСТЕ ОТПАД КОЈИ НАСТАЈЕ ИЗ ОБЈЕКАТА 
У КОЈИМА СЕ ОБАВЉА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЉУДИ ИЛИ ЖИВОТИЊА 
И/ИЛИ СА ДРУГИХ МЕСТА У КОЈИМА СЕ ПРУЖАЈУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ (ИЗ 
ДИЈАГНОСТИКЕ, ЕКСПЕРИМЕНТАЛНОГ РАДА, ЛАБОРАТОРИЈА, ЧИШЋЕЊА, 
ОДРЖАВАЊА И ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ), А ОБУХВАТА 
НЕОПАСАН И ОПАСАН МЕДИЦИНСКИ ОТПАД, И ТО:  

- НЕОПАСАН МЕДИЦИНСКИ ОТПАД КОЈИ НИЈЕ ЗАГАЂЕН ОПАСНИМ ИЛИ 
ДРУГИМ МАТЕРИЈАМА, А КОЈИ ЈЕ ПО СВОМ САСТАВУ СЛИЧАН КОМУНАЛНОМ 
ОТПАДУ (РЕЦИКЛАБИЛАН, БИОРАЗГРАДИВ И ДР.), 

- ОПАСАН МЕДИЦИНСКИ ОТПАД КОЈИ ЗАХТЕВА ПОСЕБНО 
ПОСТУПАЊЕ, ОДНОСНО КОЈИ ИМА ЈЕДНУ ИЛИ ВИШЕ ОПАСНИХ 
КАРАКТЕРИСТИКА КОЈЕ ГА ЧИНЕ ОПАСНИМ ОТПАДОМ, И ТО: 
ПАТОАНАТОМСКИ ОТПАД, ОШТРИ ПРЕДМЕТИ, ФАРМАЦЕУТСКИ ОТПАД, 
УКЉУЧУЈУЋИ ЦИТОТОКСИЧНИ И ЦИТОСТАТИЧКИ ОТПАД, ОТПАД ЗАГАЂЕН 
КРВЉУ И ТЕЛЕСНИМ ТЕЧНОСТИМА, ИНФЕКТИВНИ ОТПАД, ОСТАЛИ ОПАСАН 
МЕДИЦИНСКИ ОТПАД (ХЕМИЈСКИ ОТПАД, ОТПАД СА ВИСОКИМ САДРЖАЈЕМ 
ТЕШКИХ МЕТАЛА И ОТПАДНЕ БОЦЕ ПОД ПРИТИСКОМ); 

14) мобилно постројење за управљање отпадом јесте постројење за 
искоришћење или третман отпада на локацији на којој отпад настаје, које се 
задржава у временски ограниченом року на једној локацији и које је такве 
конструкције да није везано за подлогу или објекат и може се премештати од 
локације до локације;  

14) МОБИЛНО ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ ЈЕСТЕ 
ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ, ПРИПРЕМУ ЗА ПОНОВНУ УПОТРЕБУ, 
ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ И ДРУГЕ ОПЕРАЦИЈЕ ТРЕТМАНА ОТПАДА СА R И 
D ЛИСТЕ (R2 ДО R13, D8 И D9), ПО ПРАВИЛУ НА ЛОКАЦИЈИ НА КОЈОЈ ОТПАД 
НАСТАЈЕ ИЛИ НА НЕКОЈ ДРУГОЈ ЛОКАЦИЈИ КОЈА ЈЕ У ВЛАСНИШТВУ 
ГЕНЕРАТОРА ОТПАДА НА КОЈОЈ СЕ ОТПАД ПРОПИСНО СКЛАДИШТИ, И КОЈЕ 
ЈЕ ТАКВЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ДА НИЈЕ ВЕЗАНО ЗА ПОДЛОГУ ИЛИ ОБЈЕКАТ И 
МОЖЕ СЕ ПРЕМЕШТАТИ ОД ЛОКАЦИЈЕ ДО ЛОКАЦИЈЕ, УКЉУЧУЈУЋИ 
МОБИЛНО ПОСТРОЈЕЊЕ КОЈЕ СЕ КОРИСТИ РАДИ САНАЦИЈЕ ЗАГАЂЕНЕ 
ЛОКАЦИЈЕ; 



14А) НАЈБОЉЕ ДОСТУПНЕ ТЕХНИКЕ ЈЕСУ НАЈБОЉЕ ДОСТУПНЕ 
ТЕХНИКЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ИНТЕГРИСАНО 
СПРЕЧАВАЊЕ И КОНТРОЛА ЗАГАЂИВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ; 

15) неопасан отпад јесте отпад који нема карактеристике опасног отпада;  
15А) НЕСАНИТАРНА ДЕПОНИЈА – СМЕТЛИШТЕ - ЈЕСТЕ МЕСТО ГДЕ 

ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ОДЛАЖУ ОТПАД У ПОЛУКОНТРОЛИСАНИМ 
УСЛОВИМА, КОЈИМ УПРАВЉА ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ И КОЈЕ ИМА 
ОДРЕЂЕНУ ИНФРАСТРУКТУРУ (ОГРАДУ, КАПИЈУ, БУЛДОЖЕР), А ТЕЛО 
ДЕПОНИЈЕ НИЈЕ ИЗГРАЂЕНО У СКЛАДУ СА ПРОПИСОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ 
ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА НА ДЕПОНИЈЕ (НЕМА ВОДОНЕПРОПУСНИ СЛОЈ, 
ДРЕНАЖНИ  СИСТЕМ ЗА ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА И ДР); 

15Б) ОДВОЈЕНО САКУПЉАЊЕ ЈЕСТЕ САКУПЉАЊЕ ОТПАДА ПРИ ЧЕМУ 
СЕ РАЗЛИЧИТЕ ВРСТЕ САКУПЉЕНОГ ОТПАДА ЧУВАЈУ ОДВОЈЕНО ПО ВРСТИ 
И ПРИРОДИ ТАКО ДА СЕ ОЛАКША ЊИХОВ ПОСЕБАН ТРЕТМАН; 

16) одлагање отпада јесте било који поступак или метода уколико не 
постоје могућности регенерације, рециклаже, прераде, директног поновног 
коришћења или употребе алтернативних извора енергије у складу са Д листом;  

16) ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА ЈЕСТЕ БИЛО КОЈА ОПЕРАЦИЈА, КОЈА НИЈЕ 
ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ ОТПАДА, ЧАК И КАДА ТА ОПЕРАЦИЈА ИМА ЗА 
СЕКУНДАРНУ ПОСЛЕДИЦУ НАСТАЈАЊЕ СУПСТАНЦЕ ИЛИ ЕНЕРГИЈЕ (D ЛИСТА 
ПРЕДСТАВЉА НЕИСЦРПНУ ЛИСТУ ОПЕРАЦИЈА ОДЛАГАЊА); 

16А) ОРГАНИЗОВАНО ТРЖИШТЕ ОТПАДА ЈЕСТЕ ФУНКЦИОНАЛНИ 
ОКВИР КОЈИ ОМОГУЋАВА ЕФИКАСАН, ОДРЖИВ И ТРАНСПАРЕНТАН ПРОМЕТ 
ОТПАДА И СЕКУНДАРНИМ СИРОВИНАМА; 

17) отпад јесте свака материја или предмет садржан у листи категорија 
отпада (Q листа) који власник одбацује, намерава или мора да одбаци, у складу са 
законом;  

17) ОТПАД ЈЕСТЕ СВАКА МАТЕРИЈА ИЛИ ПРЕДМЕТ КОЈИ ДРЖАЛАЦ 
ОДБАЦУЈЕ, НАМЕРАВА ИЛИ ЈЕ НЕОПХОДНО ДА ОДБАЦИ; 

17А) ОТПАД ОД ГРАЂЕЊА И РУШЕЊА ЈЕСТЕ ОТПАД КОЈИ НАСТАЈЕ У 
ТОКУ ОБАВЉАЊА ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ГРАДИЛИШТИМА ИЛИ 
ПРИПРЕМНИХ РАДОВА КОЈИ ПРЕТХОДЕ ГРАЂЕЊУ ОБЈЕКАТА, КАО И ОТПАД 
НАСТАО УСЛЕД РУШЕЊА ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ОБЈЕКАТА, А ОБУХВАТА 
НЕОПАСАН И ОПАСАН ОТПАД ОД ГРАЂЕЊА И РУШЕЊА, И ТО:  

- НЕОПАСАН ОТПАД ОД ГРАЂЕЊА И РУШЕЊА КОЈИ НЕ САДРЖИ 
ОПАСНЕ МАТЕРИЈЕ, А КОЈИ ЈЕ ПО СВОМ САСТАВУ СЛИЧАН 
КОМУНАЛНОМ ОТПАДУ (РЕЦИКЛАБИЛАН, ИНЕРТАН И ДР.); 
- ОПАСАН ОТПАД ОД ГРАЂЕЊА И РУШЕЊА КОЈИ ЗАХТЕВА ПОСЕБНО 

ПОСТУПАЊЕ, ОДНОСНО КОЈИ ИМА ЈЕДНУ ИЛИ ВИШЕ ОПАСНИХ 
КАРАКТЕРИСТИКА КОЈЕ ГА ЧИНЕ ОПАСНИМ ОТПАДОМ (ОТПАД КОЈИ САДРЖИ 
АЗБЕСТ, ОТПАД СА ВИСОКИМ САДРЖАЈЕМ ТЕШКИХ МЕТАЛА И ДР.) НА КОЈЕ 
СЕ ПРИМЕЊУЈУ ПОСЕБНИ ПРОПИСИ; 

18) опасан отпад јесте отпад који по свом пореклу, саставу или 
концентрацији опасних материја може проузроковати опасност по животну средину 
и здравље људи и има најмање једну од опасних карактеристика утврђених 
посебним прописима, укључујући и амбалажу у коју је опасан отпад био или јесте 
упакован;  

19) оператер јесте свако физичко или правно лице ПРАВНО ЛИЦЕ ИЛИ 
ПРЕДУЗЕТНИК које, у складу са прописима, управља постројењем или га 
контролише или је овлашћен за доношење економских одлука у области техничког 



функционисања постројења и на чије име се издаје дозвола за управљање 
отпадом;  

20) ПЦБ јесу полихлоровани бифенили (ПЦБ), полихлоровани терфенили 
(ПЦТ), монометил-тетрахлородифенилметани, монометил-
дихлородифенилметани, монометил-дибромодифенилметани или било која смеша 
која садржи неку од ових материја у концентрацији већој од 0,005 процентног 
масеног удела; ПЦБ отпади јесу отпади, укључујући уређаје, објекте, материјале 
или течности које садрже, састоје се или су контаминирани ПЦБ;  

21) поновно искоришћење отпада јесте било који поступак или метода 
којом се обезбеђује поновно искоришћење отпада у складу са Р листом;  

21) ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ ОТПАДА ЈЕ СВАКА ОПЕРАЦИЈА, ЧИЈИ ЈЕ 
ГЛАВНИ РЕЗУЛТАТ УПОТРЕБА ОТПАДА У КОРИСНЕ СВРХЕ КАДА ОТПАД 
ЗАМЕЊУЈЕ ДРУГЕ МАТЕРИЈАЛЕ КОЈЕ БИ ИНАЧЕ ТРЕБАЛО УПОТРЕБИТИ ЗА ТУ 
СВРХУ, ИЛИ ОТПАД КОЈИ СЕ ПРИПРЕМА КАКО БИ ИСПУНИО ТУ СВРХУ, У 
ПОСТРОЈЕЊУ ИЛИ ШИРЕ У ПРИВРЕДНИМ ДЕЛАТНОСТИМА (R ЛИСТА 
ПРЕДСТАВЉА НЕИСЦРПНУ ЛИСТУ ОПЕРАЦИЈА ПОНОВНОГ ИСКОРИШЋЕЊА); 

21А) ПОНОВНА УПОТРЕБА ЈЕСТЕ СВАКА ОПЕРАЦИЈА КОЈОМ СЕ 
ПРОИЗВОДИ ИЛИ ЊИХОВИ ДЕЛОВИ КОЈИ НИСУ ОТПАД, ПОНОВО КОРИСТЕ ЗА 
ИСТУ СВРХУ ЗА КОЈУ СУ НАМЕЊЕНИ; 

22) посебни токови отпада јесу кретања отпада (истрошених батерија и 
акумулатора, отпадног уља, отпадних гума, отпада од електричних и електронских 
производа, отпадних возила и другог отпада) од места настајања, преко 
сакупљања, транспорта и третмана, до одлагања на депонију;  

22А) ПОСРЕДНИК ЈЕСТЕ ПРАВНО ЛИЦЕ ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИК КОЈЕ 
ОРГАНИЗУЈЕ ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ ИЛИ ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА У ИМЕ 
ДРУГИХ ЛИЦА, УКЉУЧУЈУЋИ И ПОСРЕДНИКА КОЈИ НЕ ПРЕУЗИМА ОТПАД У 
ПОСЕД; 

23) постројење за управљање отпадом јесте стационарна техничка 
јединица за складиштење, третман ОДНОСНО ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ или 
одлагање отпада, која заједно са грађевинским делом чини технолошку целину;  

24) прекогранично кретање отпада јесте кретање отпада из једне области 
под јурисдикцијом једне државе или кроз област која није под националном 
јурисдикцијом било које државе, под условом да су најмање две државе укључене 
у кретање;  

24А) ПРЕВЕНЦИЈА ОБУХВАТА МЕРЕ ПРЕДУЗЕТЕ ПРЕ НЕГО ШТО 
СУПСТАНЦА, МАТЕРИЈАЛ ИЛИ ПРОИЗВОД ПОСТАНЕ ОТПАД, КОЈИМА СЕ 
СМАЊУЈУ КОЛИЧИНЕ ОТПАДА, УКЉУЧУЈУЋИ ПОНОВНУ УПОТРЕБУ 
ПРОИЗВОДА ИЛИ ПРОДУЖЕЊЕ ЖИВОТНОГ ЦИКЛУСА ПРОИЗВОДА ИЛИ 
ШТЕТНИХ УТИЦАЈА ПРОИЗВЕДЕНОГ ОТПАДА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И 
ЗДРАВЉЕ ЉУДИ ИЛИ САДРЖАЈ ШТЕТНИХ СУПСТАНЦИ У МАТЕРИЈАЛИМА И 
ПРОИЗВОДИМА; 

24Б) ПРИПРЕМА ЗА ПОНОВНУ УПОТРЕБУ ОТПАДА ЈЕСУ ОПЕРАЦИЈЕ 
ПОНОВНОГ ИСКОРИШЋЕЊА ОТПАДА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ПРОВЕРУ, 
ЧИШЋЕЊЕ ИЛИ ПОПРАВКУ КОЈИМА СЕ ПРОИЗВОДИ ИЛИ ДЕЛОВИ ТИХ 
ПРОИЗВОДА КОЈИ СУ ПОСТАЛИ ОТПАД, ПРИПРЕМАЈУ ТАКО ДА МОГУ БИТИ 
ПОНОВНО УПОТРЕБЉЕНИ, БЕЗ БИЛО КАКВЕ ДРУГЕ ПРЕТХОДНЕ ОБРАДЕ; 
 25) произвођач отпада јесте привредно друштво, предузеће или друго 
правно лице, односно предузетник, чијом активношћу настаје отпад и/или чијом 
активношћу претходног третмана, мешања или другим поступцима долази до 
промене састава или природе отпада;  



25) ПРОИЗВОЂАЧ ОТПАДА ЈЕСТЕ СВАКО ЛИЦЕ, ЧИЈОМ АКТИВНОШЋУ 
НАСТАЈЕ ОТПАД (ИЗВОРНИ ПРОИЗВОЂАЧ ОТПАДА) ИЛИ СВАКО ЛИЦЕ ЧИЈОМ 
АКТИВНОШЋУ ПРЕТХОДНОГ ТРЕТМАНА, МЕШАЊА ИЛИ ДРУГИМ 
ПОСТУПЦИМА ДОЛАЗИ ДО ПРОМЕНЕ САСТАВА ИЛИ ПРИРОДЕ ОТПАДА; 

25А) ПРОИЗВОЂАЧ ПРОИЗВОДА ЈЕСТЕ ПРАВНО ЛИЦЕ ИЛИ 
ПРЕДУЗЕТНИК КОЈИ У ОКВИРУ СВОЈЕ ДЕЛАТНОСТИ ИЗРАЂУЈЕ, ПРОИЗВОДИ 
И ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОД, БЕЗ ОБЗИРА НА НАЧИН ПРОДАЈЕ, УКЉУЧУЈУЋИ 
ПРОДАЈУ НА ДАЉИНУ, ИЛИ УВОЗИ ПРОИЗВОД У РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ И 
СТАВЉА ПРОИЗВОД НА ТРЖИШТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ; 

26) регион за управљање отпадом јесте просторна целина која обухвата 
више суседних јединица локалне самоуправе које, у складу са споразумом који 
закључују те јединице локалне самоуправе, заједнички управљају отпадом у циљу 
успостављања одрживог система управљања отпадом;  

27) рециклажа јесте поновна прерада отпадних материјала у производном 
процесу за првобитну или другу намену, осим у енергетске сврхе;  

27) РЕЦИКЛАЖА ЈЕСТЕ СВАКА ОПЕРАЦИЈА ПОНОВНОГ 
ИСКОРИШЋЕЊА КОЈОМ СЕ ОТПАД ПРЕРАЂУЈЕ У ПРОИЗВОД, МАТЕРИЈАЛЕ 
ИЛИ СУПСТАНЦЕ БЕЗ ОБЗИРА ДА ЛИ СЕ КОРИСТЕ ЗА ПРВОБИТНУ ИЛИ ДРУГУ 
НАМЕНУ, УКЉУЧУЈУЋИ ПОНОВНУ ПРОИЗВОДЊУ ОРГАНСКИХ МАТЕРИЈАЛА, 
ОСИМ ПОНОВНОГ ИСКОРИШЋЕЊА У ЕНЕРГЕТСКЕ СВРХЕ И ПОНОВНЕ 
ПРЕРАДЕ У МАТЕРИЈАЛЕ КОЈИ СУ НАМЕЊЕНИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ КАО ГОРИВО 
ИЛИ ЗА ПРЕКРИВАЊЕ ДЕПОНИЈА; 

28) сакупљање отпада јесте активност систематског сакупљања, 
разврставања и/или мешања отпада ради транспорта;  

28) САКУПЉАЊЕ ОТПАДА ЈЕСТЕ ПРИКУПЉАЊЕ ОТПАДА, УКЉУЧУЈУЋИ 
И ПРЕЛИМИНАРНО РАЗВРСТАВАЊЕ И ПРЕЛИМИНАРНО СКЛАДИШТЕЊЕ 
ОТПАДА ЗА ПОТРЕБЕ ТРАНСПОРТА ДО ПОСТРОЈЕЊА ЗА УПРАВЉАЊЕ 
ОТПАДОМ; 

29) сакупљач отпада јесте физичко или правно лице које сакупља отпад;  
29А) СЕКУНДАРНА СИРОВИНА ЈЕСТЕ ОТПАД КОЈИ СЕ МОЖЕ 

КОРИСТИТИ ЗА РЕЦИКЛАЖУ РАДИ ДОБИЈАЊА СИРОВИНЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ 
ИСТОГ ИЛИ ДРУГОГ ПРОИЗВОДА (ПАПИР, КАРТОН, МЕТАЛ, СТАКЛО, 
ПЛАСТИКА И ДР.); 

30) складиштење отпада јесте привремено чување отпада на локацији 
произвођача или власника ВЛАСНИК И/ИЛИ ДРЖАЛАЦ отпада, као и активност 
оператера у постројењу опремљеном и регистрованом за привремено чување 
отпада;  

31) инсинерација (спаљивање) јесте термички третман отпада у 
стационарном или мобилном постројењу са или без искоришћења енергије 
произведене сагоревањем чија је примарна улога термички третман отпада, а који 
обухвата и пиролизу, гасификацију и сагоревање у плазми;  

32) ко-инсинерација (су-спаљивање) је термички третман отпада у 
стационарном или мобилном постројењу чија је примарна улога производња 
енергије или материјалних производа и који користи отпад као основно или 
додатно гориво или у којем се отпад термички третира ради одлагања;  

32А) ТРГОВАЦ ЈЕСТЕ СВАКО ПРАВНО ЛИЦЕ ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИК КОЈИ У 
СВОЈЕ ИМЕ КУПУЈЕ И ПРОДАЈЕ ОТПАД, УКЉУЧУЈУЋИ И ТРГОВЦА КОЈИ НЕ 
ПРЕУЗИМА ОТПАД У ПОСЕД; 

33) трансфер станица јесте место до којег се отпад допрема и привремено 
складишти ради раздвајања или претовара пре транспорта на третман ОДНОСНО 
ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ или одлагање;  



34) транспорт отпада јесте превоз отпада ван постројења који обухвата 
утовар, превоз (као и претовар) и истовар отпада,;  

35) третман отпада обухвата физичке, термичке, хемијске или биолошке 
процесе укључујући и разврставање отпада пре третмана, који мењају 
карактеристике отпада са циљем смањења запремине или опасних 
карактеристика, олакшања руковања са отпадом или подстицања рециклаже и 
укључује поновно искоришћење и рециклажу отпада; 

35) ТРЕТМАН ОТПАДА ОБУХВАТА ОПЕРАЦИЈЕ ПОНОВНОГ 
ИСКОРИШЋЕЊА ИЛИ ОДЛАГАЊА, УКЉУЧУЈУЋИ ПРЕТХОДНУ ПРИПРЕМУ ЗА 
ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ ИЛИ ОДЛАГАЊЕ; 

36) управљање отпадом јесте спровођење прописаних мера за поступање 
са отпадом у оквиру сакупљања, транспорта, складиштења, третмана и одлагања 
отпада, укључујући и надзор над тим активностима и бригу о постројењима за 
управљање отпадом после затварања.  

36) УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ ЈЕСТЕ СПРОВОЂЕЊЕ ПРОПИСАНИХ МЕРА 
ЗА ПОСТУПАЊЕ СА ОТПАДОМ У ОКВИРУ САКУПЉАЊА, ТРАНСПОРТА, 
СКЛАДИШТЕЊА, ТРЕТМАНА, ОДНОСНО ПОНОВНОГ ИСКОРИШЋЕЊА И 
ОДЛАГАЊА ОТПАДА, УКЉУЧУЈУЋИ И НАДЗОР НАД ТИМ АКТИВНОСТИМА И 
БРИГУ О ПОСТРОЈЕЊИМА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ ПОСЛЕ ЗАТВАРАЊА И 
АКТИВНОСТИ КОЈЕ ПРЕДУЗИМА ТРГОВАЦ И ПОСРЕДНИК; 

37) власник отпада јесте произвођач отпада, лице које учествује у промету 
отпада као непосредни или посредни држалац отпада или правно или физичко 
лице које поседује отпад.  

37) ВЛАСНИК ОТПАДА ЈЕСТЕ ПРОИЗВОЂАЧ ОТПАДА, ЛИЦЕ КОЈЕ 

УЧЕСТВУЈЕ У ПРОМЕТУ ОТПАДА КАО НЕПОСРЕДНИ ИЛИ ПОСРЕДНИ 

ДРЖАЛАЦ ОТПАДА ИЛИ ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК ИЛИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ 

КОЈЕ ПОСЕДУЈЕ ОТПАД. 

Члан 6. 

Управљање отпадом заснива се на следећим начелима:  

1) Начело избора најоптималније опције за животну средину  

Избор најоптималније опције за животну средину је систематски и 
консултативни процес доношења одлука који обухвата заштиту и очување животне 
средине. Примена избора најоптималније опције за животну средину установљава, 
за дате циљеве и околности, опцију или комбинацију опција која даје највећу добит 
или најмању штету за животну средину у целини, уз прихватљиве трошкове и 
профитабилност, како дугорочно, тако и краткорочно.  

  1А) НАЧЕЛО  САМОДОВОЉНОСТИ  

  ПРИМЕНА НАЧЕЛА САМОДОВОЉНОСТИ  ПОДРАЗУМЕВА 
УСПОСТАВЉАЊЕ ИНТЕГРИСАНЕ И ОДГОВАРАЈУЋЕ МРЕЖЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА 
ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ И ОДЛАГАЊЕ МЕШАНОГ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА 
САКУПЉЕНОГ ИЗ ДОМАЋИНСТАВА, УКЉУЧУЈУЋИ САКУПЉАЊЕ  ОВЕ ВРСТЕ 
ОТПАДА КОЈИ НАСТАЈЕ КОД ДРУГИХ ПРОИЗВОЂАЧА ОТПАДА, УЗИМАЈУЋИ У 
ОБЗИР НАЈБОЉЕ ДОСТУПНЕ ТЕХНИКЕ, У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ. 
МРЕЖА ТИХ ПОСТРОЈЕЊА ТРЕБА ДА БУДЕ ПРОЈЕКТОВАНА ТАКО ДА 
ОМОГУЋИ РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ОСТВАРИВАЊЕ НАЧЕЛА САМОДОВОЉНОСТИ 
У ОДЛАГАЊУ ОТПАДА, КАО И У ПОНОВНОМ ИСКОРИШЋЕЊУ ОТПАДА, 
УЗИМАЈУЋИ У ОБЗИР ГЕОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ РЕГИОНА  И ПОТРЕБУ 



ЗА ПОСЕБНИМ ПОСТРОЈЕЊИМА ЗА ПОЈЕДИНЕ ВРСТЕ ОТПАДА. ОВА МРЕЖА 
ТРЕБА ДА ОМОГУЋИ ОДЛАГАЊЕ ИЛИ ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ ОТПАДА У 
ЈЕДНОМ ОД НАЈБЛИЖИХ ОДГОВАРАЈУЋИХ ПОСТРОЈЕЊА, 
НАЈПРИМЕРЕНИЈИМ МЕТОДАМА И ТЕХНОЛОГИЈАМА, КАКО БИ СЕ ОСИГУРАО 
ВИСОК НИВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЈАВНОГ ЗДРАВЉА. 

  2) Начело близине и регионалног приступа управљању отпадом  

Отпад се третира или одлаже што је могуће ближе месту његовог 
настајања, односно у региону у којем је произведен да би се у току транспорта 
отпада избегле нежељене последице на животну средину. Избор локације 
постројења за третман ОДНОСНО ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ или одлагање 
отпада врши се у зависности од локалних услова и околности, врсте отпада, 
његове запремине, начина транспорта и одлагања, економске оправданости, као и 
од могућег утицаја на животну средину. Регионално управљање отпадом 
обезбеђује се развојем и применом регионалних стратешких планова заснованих 
на европском законодавству и националној политици.  

3) Начело хијерархије управљања отпадом  

Хијерархија управљања отпадом представља редослед приоритета у 
пракси управљања отпадом:  

- превенција стварања отпада и редукција, односно смањење коришћења 
ресурса и смањење количина и/или опасних карактеристика насталог отпада;  

- поновна употреба, односно поновно коришћење производа за исту или 
другу намену;  

- рециклажа, односно третман отпада ради добијања сировине за 
производњу истог или другог производа;  

- искоришћење, односно коришћење вредности отпада (компостирање, 
спаљивање уз искоришћење енергије и др.);  

- одлагање отпада депоновањем или спаљивање без искоришћења 
енергије, ако не постоји друго одговарајуће решење.  

3) НАЧЕЛО ХИЈЕРАРХИЈЕ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ 

ХИЈЕРАРХИЈА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ПРЕДСТАВЉА РЕДОСЛЕД 
ПРИОРИТЕТА У ПРАКСИ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ. 

ХИЈЕРАРХИЈА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ СЕ ПРИМЕЊУЈЕ КАО 
ПРИОРИТЕТАН РЕДОСЛЕД У ПРЕВЕНЦИЈИ И УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ, 
ПРОПИСИМА И ПОЛИТИКАМА: 

- ПРЕВЕНЦИЈА;  

- ПРИПРЕМА ЗА ПОНОВНУ УПОТРЕБУ;  

- РЕЦИКЛАЖА; 

- ОСТАЛЕ ОПЕРАЦИЈЕ ПОНОВНОГ ИСКОРИШЋЕЊА (ПОНОВНО 

ИСКОРИШЋЕЊЕ У ЦИЉУ ДОБИЈАЊА ЕНЕРГИЈЕ И ДР.); 

- ОДЛАГАЊЕ. 

КАДА СЕ ПРИМЕЊУЈЕ ХИЈЕРАРХИЈА ОТПАДА НА КОЈУ СЕ ОДНОСИ 
РЕДОСЛЕД ХИЈЕРАРХИЈЕ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ, ПРЕДУЗИМАЈУ СЕ МЕРЕ 
КОЈИМА СЕ ПОДСТИЧУ РЕШЕЊА КОЈИМА СЕ ПОСТИЖЕ НАЈБОЉИ УКУПАН 
РЕЗУЛТАТ ЗА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ОВО МОЖЕ ЗАХТЕВАТИ КОД ПОСЕБНИХ 



ТОКОВА ОТПАДА, ОДСТУПАЊЕ ОД ХИЈЕРАРХИЈЕ ГДЕ ЈЕ ТО ОПРАВДАНО 
ЖИВОТНИМ ЦИКЛУСОМ, УЗИМАЈУЋИ У ОБЗИР УКУПНЕ УТИЦАЈЕ НА 
НАСТАЈАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ТАКВИМ ОТПАДОМ. 

РАЗВОЈ ЗАКОНОДАВСТВА И ПОЛИТИКЕ У ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА 
ОТПАДОМ ЈЕ У ПОТПУНОСТИ ТРАНСПАРЕНТАН ПРОЦЕС, У СКЛАДУ СА 
ВАЖЕЋИМ ПРОПИСИМА О КОНСУЛТАЦИЈАМА И УКЉУЧИВАЊУ ГРАЂАНА И 
СВИХ ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ СТРАНА. 

  У ПРИМЕНИ НАЧЕЛА ХИЈЕРАРХИЈЕ УЗИМАЈУ СЕ У ОБЗИР ОПШТИ 
ПРИНЦИПИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ПРЕДОСТРОЖНОСТИ И 
ОДРЖИВОСТИ, ТЕХНИЧКЕ ИЗВОДЉИВОСТИ И ЕКОНОМСКЕ ВРЕДНОСТИ, 
ЗАШТИТЕ РЕСУРСА, КАО И УКУПАН УТИЦАЈ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ, 
ЗДРАВЉЕ ЉУДИ, ЕКОНОМСКИ И СОЦИЈАЛНИ УТИЦАЈИ. 
 

4) Начело одговорности  

Произвођачи, увозници, дистрибутери и продавци производа који утичу на 
пораст количине отпада одговорни су за отпад који настаје услед њихових 
активности. Произвођач сноси највећу одговорност јер утиче на састав и особине 
производа и његове амбалаже. Произвођач је обавезан да брине о смањењу 
настајања отпада, развоју производа који су рециклабилни, развоју тржишта за 
поновно коришћење и рециклажу својих производа.  

5) Начело „загађивач плаћаˮ  

Загађивач мора да сноси пуне трошкове последица својих активности. 
Трошкови настајања, третмана ОДНОСНО ПОНОВНОГ ИСКОРИШЋЕЊА и 
одлагања отпада морају се укључити у цену производа.  

Класификација отпада  

Члан 8.  

Отпад се разврстава према каталогу отпада.  
Каталог отпада је збирна листа неопасног и опасног отпада према месту 

настанка, пореклу и према предвиђеном начину поступања.  
КАТАЛОГ ОТПАДА ЈЕ ЗБИРНА ЛИСТА НЕОПАСНОГ И ОПАСНОГ ОТПАДА 

ПРЕМА ПОРЕКЛУ И САСТАВУ. 
Опасан отпад се класификује према пореклу, карактеристикама и саставу 

које га чине опасним.  
ОПАСАН ОТПАД СЕ КЛАСИФИКУЈЕ, КАДА ЈЕ НЕОПХОДНО, ПРЕМА 

ГРАНИЧНИМ ВРЕДНОСТИМА КОНЦЕНТРАЦИЈЕ ОПАСНИХ МАТЕРИЈА. 
Власник ВЛАСНИК И/ИЛИ ДРУГИ ДРЖАЛАЦ отпада, односно оператер, 

дужан је да класификује отпад на прописан начин, у складу са овим законом.  
Ради утврђивања састава и опасних карактеристика отпада лице из става 4. 

овог члана дужно је да изврши испитивање опасног отпада, као и отпада који 
према пореклу, саставу и карактеристикама може бити опасан отпад.  

Министар надлежан за послове заштите животне средине (у даљем тексту: 
министар) прописује:  

1) каталог отпада;  
2) листу категорија отпада (Q листа);  
3) листу категорија опасног отпада према пореклу и саставу (Y листа);  
4) листу опасних карактеристика отпада (Х листа);  



5) листу компоненти отпада због којих се отпад сматра опасним (Ц листа);  
6) граничне вредности концентрације опасних компоненти у отпаду на 

основу којих се одређују карактеристике отпада;  
7) листу поступака и метода одлагања и поновног искоришћења отпада (Д 

листа и Р листа);  
8) врсте, садржину и образац извештаја о испитивању отпада;  
9) врсте параметара за одређивање физичко-хемијских особина опасног 

отпада намењеног за физичко-хемијски третман;  
10) врсте параметара за испитивање отпада за потребе термичког 

третмана;  
11) врсте параметара за испитивање отпада и испитивање елуата 

намењеног одлагању;  
12) начин и поступак класификације отпада.  
У ПРОПИСУ ИЗ СТАВА 6. ТАЧ. 2), 3) И 5) ОВОГ ЗАКОНА МИНИСТАР 

УТВРЂУЈЕ ЛИСТУ СРПСКИХ СТАНДАРДА КОЈИ САДРЖЕ ТЕХНИЧКЕ ЗАХТЕВЕ 
ЗА КАТЕГОРИЈЕ И КОМПОНЕНТЕ ОТПАДА. 

УКЉУЧИВАЊЕ МАТЕРИЈЕ ИЛИ ОБЈЕКТА У ЛИСТУ ИЗ СТАВА 7. ОВОГ 
ЧЛАНА НЕ ЗНАЧИ ДА ЈЕ ТО ОТПАД У СВИМ СЛУЧАЈЕВИМА, ВЕЋ ЋЕ СЕ 
СМАТРАТИ ОТПАДОМ САМО УКОЛИКО ИСПУЊАВА УСЛОВЕ У СКЛАДУ СА 
ОВИМ ЗАКОНОМ.  

ПОНОВНА КЛАСИФИКАЦИЈА ОПАСНОГ ОТПАДА КАО НЕОПАСНОГ 
ОТПАДА НЕ МОЖЕ СЕ ПОСТИЋИ РАЗРЕЂИВАЊЕМ  ИЛИ МЕШАЊЕМ ОТПАДА 
СА ЦИЉЕМ СМАЊЕЊА ПОЧЕТНЕ КОНЦЕНТРАЦИЈЕ ОПАСНИХ МАТЕРИЈА НА 
НИВО ИСПОД  ГРАНИЧНИХ ВРЕДНОСТИ ЗА ДЕФИНИСАЊЕ ОПАСНОГ ОТПАДА. 
  ОТПАД СЕ МОЖЕ СМАТРАТИ НЕОПАСНИМ ОТПАДОМ У СКЛАДУ СА 

КАТАЛОГОМ ОТПАДА ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА. 

НУСПРОИЗВОД 
 

ЧЛАН 8А  

- ВЛАСНИК И/ИЛИ ДРУГИ ДРЖАЛАЦ МАТЕРИЈЕ ИЛИ ПРЕДМЕТА 

КОЈИ ЈЕ НАСТАО КАО РЕЗУЛТАТ ПРОИЗВОДНОГ ПРОЦЕСА ЧИЈИ 

ПРИМАРНИ ЦИЉ НИЈЕ ПРОИЗВОДЊА ТЕ МАТЕРИЈЕ ИЛИ 

ПРЕДМЕТА, МОЖЕ СА ЊИМА ПОСТУПАТИ КАО СА 

НУСПРОИЗВОДОМ, АКО СУ ИСПУЊЕНИ СЛЕДЕЋИ УСЛОВИ:  

1) ДА ЈЕ ДАЉА УПОТРЕБА ОВЕ МАТЕРИЈЕ ИЛИ 

ПРЕДМЕТА ИЗВЕСНА;  

2) ДА СЕ МАТЕРИЈА ИЛИ ПРЕДМЕТ МОЖЕ УПОТРЕБИТИ 

ДИРЕКТНО БЕЗ ДОДАТНЕ ОБРАДЕ, ОСИМ УОБИЧАЈЕНИМ 

ИНДУСТРИЈСКИМ ПОСТУПЦИМА, КОЈИ НЕ УКЉУЧУЈУ ПОСТУПКЕ 

ОДВАЈАЊА НЕЖЕЉЕНИХ ИЛИ ОПАСНИХ САСТОЈАКА; 

3) ДА ЈЕ МАТЕРИЈА ИЛИ ПРЕДМЕТ НАСТАО КАО 

САСТАВНИ ДЕО ПРОИЗВОДНОГ ПРОЦЕСА;  

4) ДА ЈЕ ДАЉА УПОТРЕБА МАТЕРИЈЕ ИЛИ ПРЕДМЕТА 

ДОЗВОЉЕНА, ОДНОСНО НИЈЕ ЗАБРАЊЕНА, ДА МАТЕРИЈА ИЛИ 

ПРЕДМЕТ ИСПУЊАВАЈУ СВЕ РЕЛЕВАНТНЕ ЗАХТЕВЕ У ПОГЛЕДУ 

ПРОИЗВОДА, ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЗДРАВЉА ЉУДИ ЗА 



ТУ КОНКРЕТНУ УПОТРЕБУ И НЕЋЕ ДОВЕСТИ ДО ШТЕТНИХ 

ПОСЛЕДИЦА ПО ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ИЛИ ЗДРАВЉЕ ЉУДИ. 

ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, НУСПРОИЗВОД ЈЕ ОТПАД КАДА 
ЈЕ ТЕХНИЧКИМ ПРОПИСОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ПОСТУПАЊЕ СА 
ПРОИЗВОДИМА ИЛИ СА ОТПАДОМ, ОДНОСНО СМЕРНИЦАМА ЕВРОПСКЕ 
УНИЈЕ У ОВИМ ОБЛАСТИМА ОДРЕЂЕНО ДА СЕ СА НУСПРОИЗВОДОМ 
ПОСТУПА КАО СА ОТПАДОМ ИЛИ ЈЕ ЊЕГОВА ДАЉА УПОТРЕБА ЗАБРАЊЕНА. 

МИНИСТАР ПРОПИСУЈЕ КРИТЕРИЈУМЕ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ 
НУСПРОИЗВОДА. 
  

ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА НУСПРОИЗВОД 
 

ЧЛАН 8Б  
ВЛАСНИК И/ИЛИ ДРУГИ ДРЖАЛАЦ МАТЕРИЈЕ ИЛИ ПРЕДМЕТА ИЗ ЧЛАНА 

8А МОЖЕ СА ЊИМА ПОСТУПАТИ КАО СА НУСПРОИЗВОДОМ АКО ПРИБАВИ 
ПОТВРДУ О УПИСУ У РЕГИСТАР НУСПРОИЗВОДА. 

ЗАХТЕВ ЗА УПИС У РЕГИСТАР НУСПРОИЗВОДА ПОДНОСИ СЕ 
МИНИСТАРСТВУ. 

ВЛАСНИК И/ИЛИ ДРУГИ ДРЖАЛАЦ МАТЕРИЈЕ ИЛИ ПРЕДМЕТА ИЗ СТАВА 
1. ОВОГ ЧЛАНА ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 8А СТАВ 1. ОВОГ 
ЗАКОНА СЛЕДЕЋИМ ДОКУМЕНТИМА:  

1) УГОВОРОМ ЗАКЉУЧЕНИМ СА БУДУЋИМ КОРИСНИКОМ ТЕ МАТЕРИЈЕ 
ИЛИ ПРЕДМЕТА ЗА КОЈУ СЕ ТРАЖИ УПИС У РЕГИСТАР; 

2) ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ БУДУЋЕГ КОРИСНИКА МАТЕРИЈЕ 
ИЛИ ПРЕДМЕТА;  

3) ДОКАЗОМ ДА МАТЕРИЈА ИЛИ ПРЕДМЕТ ЗА КОЈУ СЕ ТРАЖИ УПИС У 
РЕГИСТАР НУСПРОИЗВОДА ЗАДОВОЉАВА УСЛОВЕ У ПРИЛОЖЕНОЈ 
СПЕЦИФИКАЦИЈИ. 

МИНИСТАРСТВО НАДЛЕЖНО ЗА ПОСЛОВЕ ЗАШТИТЕ  ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ ИЗДАЈЕ ПОТВРДУ О УПИСУ У РЕГИСТАР НУСПРОИЗВОДА НА 
ОСНОВУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 8А И 8Б ОВОГ ЗАКОНА И УЗИМАЈУЋИ 
У ОБЗИР СМЕРНИЦЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ О НУСПРОИЗВОДИМА. 

МИНИСТАРСТВО НАДЛЕЖНО ЗА ПОСЛОВЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ РЕШЕЊЕМ ОДБИЈА УПИС У РЕГИСТАР НУСПРОИЗВОДА АКО 
УТВРДИ ДА ЈЕ ТЕХНИЧКИМ ПРОПИСОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ПОСТУПАЊЕ СА 
ПРОИЗВОДИМА ИЛИ СА ОТПАДОМ, ОДНОСНО СМЕРНИЦАМА ЕВРОПСКЕ 
УНИЈЕ У ОВИМ ОБЛАСТИМА ОДРЕЂЕНО ДА СЕ СА НУСПРОИЗВОДОМ 
ПОСТУПА КАО СА ОТПАДОМ ИЛИ ЈЕ ЊЕГОВА ДАЉА УПОТРЕБА ЗАБРАЊЕНА 
ИЛИ ДА НИСУ ИСПУЊЕНИ УСЛОВИ ИЗ СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА. 

ПОТВРДА, ОДНОСНО РЕШЕЊЕ ИЗ СТ. 4. И 5. ИЗДАЈЕ СЕ У РОКУ ОД 30 
ДАНА ОД ДАНА ПРИЈЕМА ЗАХТЕВА ЗА УПИС У РЕГИСТАР НУСПРОИЗВОДА. 

ПРОТИВ РЕШЕЊА ИЗ СТАВА  5. ОВОГ ЧЛАНА МОЖЕ СЕ ПОКРЕНУТИ 
УПРАВНИ СПОР. 

ВЛАСНИК И/ИЛИ ДРУГИ ДРЖАЛАЦ МАТЕРИЈЕ ИЛИ ПРЕДМЕТА КОЈИ ЈЕ 
УПИСАН У РЕГИСТАР НУСПРОИЗВОДА ДУЖАН ЈЕ ДА ОБАВЕСТИ 
МИНИСТАРСТВО НАДЛЕЖНО ЗА ПОСЛОВЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ О 
СВАКОЈ ПРОМЕНИ ПОДАТАКА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЈЕ ИЗВРШЕН  УПИС У 
РЕГИСТАР НУСПРОИЗВОДА У РОКУ ОД 30 ДАНА ОД ДАНА КАДА ЈЕ ПРОМЕНА 
НАСТАЛА. 



ВЛАСНИК И/ИЛИ ДРУГИ ДРЖАЛАЦ МАТЕРИЈЕ ИЛИ ПРЕДМЕТА ИЗ СТАВА 

8. ОВОГ ЧЛАНА ДУЖАН ЈЕ ДА АГЕНЦИЈИ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

ДОСТАВИ ИЗВЕШТАЈ О НУСПРОИЗВОДИМА У РОКУ ОД 30 ДАНА ОД ДАНА 

ИЗДАВАЊА ПОТВРДЕ О УПИСУ У РЕГИСТАР НУСПРОИЗВОДА.   

МИНИСТАР БЛИЖЕ ПРОПИСУЈЕ ОБРАЗАЦ ИЗВЕШТАЈА О 

НУСПРОИЗВОДИМА, НАЧИН И РОКОВЕ ЗА ЊЕГОВО ДОСТАВЉАЊЕ. 

ПРЕСТАНАК СТАТУСА ОТПАДА 

ЧЛАН 8В 
ПОЈЕДИНЕ ВРСТЕ ОТПАДА ПРЕСТАЈУ ДА БУДУ ОТПАД У СМИСЛУ 

ЧЛАНА 5. СТАВ 1. ТАЧКА 17) ОВОГ ЗАКОНА, АКО СУ БИЛЕ ПОДВРГНУТЕ 
ОПЕРАЦИЈАМА ПОНОВНОГ ИСКОРИШЋЕЊА, УКЉУЧУЈУЋИ И РЕЦИКЛАЖУ, 
ПОД СЛЕДЕЋИМ УСЛОВИМА:  

1) ДА СЕ МАТЕРИЈА ИЛИ ПРЕДМЕТ ОБИЧНО КОРИСТИ ЗА ПОСЕБНЕ 

НАМЕНЕ; 

2) ДА ПОСТОЈИ ТРЖИШТЕ ИЛИ ПОТРАЖЊА ЗА ТАКВИМ МАТЕРИЈАМА ИЛИ 

ПРЕДМЕТИМА; 

3) ДА МАТЕРИЈА ИЛИ ПРЕДМЕТ ИСПУЊАВА ТЕХНИЧКЕ УСЛОВЕ ЗА 

ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ И УСЛОВЕ ПРОПИСАНЕ ЗАКОНОМ И СТАНДАРДИМА 

КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈУ НА ТЕ ПРОИЗВОДЕ;  

4) ДА УПОТРЕБА МАТЕРИЈЕ ИЛИ ПРЕДМЕТА НЕЋЕ ДОВЕСТИ ДО УКУПНОГ 

ШТЕТНОГ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ИЛИ ЗДРАВЉЕ ЉУДИ. 

УСЛОВИ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА УКЉУЧУЈУ ГРАНИЧНЕ ВРЕДНОСТИ 
ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА, КАДА ЈЕ ТО НЕОПХОДНО, УЗИМАЈУЋИ У ОБЗИР 
БИЛО КОЈЕ МОГУЋЕ ШТЕТНЕ УТИЦАЈЕ МАТЕРИЈА ИЛИ ПРЕДМЕТА. 

КОЛИЧИНЕ МАТЕРИЈА ИЛИ ПРЕДМЕТА КОЈЕ СУ У СКЛАДУ СА СТАВОМ 
1. ОВОГА ЧЛАНА ПРЕСТАЛЕ ДА БУДУ ОТПАД, УРАЧУНАВАЈУ СЕ У УКУПНЕ 
КОЛИЧИНЕ РЕЦИКЛИРАНОГ И ИСКОРИШЋЕНОГ ОТПАДА ЗА ПОТРЕБЕ 
ИСПУЊАВАЊА НАЦИОНАЛНИХ ЦИЉЕВА РЕЦИКЛАЖЕ И ПОНОВНОГ 
ИСКОРИШЋЕЊА КОЈИ СУ УТВРЂЕНИ ЗА АМБАЛАЖНИ ОТПАД, ОТПАДНА 
ВОЗИЛА, ОТПАДНУ ЕЛЕКТРИЧНУ И ЕЛЕКТРОНСКУ ОПРЕМУ И ОТПАДНЕ 
БАТЕРИЈЕ И АКУМУЛАТОРЕ. 

МИНИСТАР ПРОПИСУЈЕ: 
1) ТЕХНИЧКЕ ЗАХТЕВЕ ЗА ПОЈЕДИНЕ ВРСТЕ ОТПАДА КОЈЕ, У СКЛАДУ 

СА СМЕРНИЦАМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ, ПРЕСТАЈУ ДА БУДУ ОТПАД (ПАПИР, 
СТАКЛО, ГУМА, ТЕКСТИЛ, АГРЕГАТ И МЕТАЛ), КАО И ПОСТУПАК ОЦЕЊИВАЊА 
УСАГЛАШЕНОСТИ; 

2) ТЕХНИЧКЕ ЗАХТЕВЕ ЗА ПОЈЕДИНЕ ВРСТЕ ОТПАДА КОЈЕ НИСУ 
ОБУХВАЋЕНЕ ТАЧКОМ 1) ОВОГ СТАВА, КАО И ПОСТУПАК ОЦЕЊИВАЊА 
УСАГЛАШЕНОСТИ; 

3) ДРУГЕ ПОСЕБНЕ КРИТЕРИЈУМЕ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ПРЕСТАНКА 
СТАТУСА ОТПАДА. 

ОЦЕЊИВАЊЕ УСАГЛАШЕНОСТИ СА ТЕХНИЧКИМ ЗАХТЕВИМА ИЗ СТАВА 

4. ТАЧКА 1) ОВОГ ЧЛАНА СПРОВОДИ ВЛАСНИК И/ИЛИ ДРУГИ ДРЖАЛАЦ  

ОТПАДА НА ПРОПИСАН НАЧИН. 



О ПРЕСТАНКУ СТАТУСА ОТПАДА ИЗ СТАВА 4. ТАЧКА 2) ОВОГ ЧЛАНА 
МИНИСТАРСТВО СПРОВОДИ ОЦЕЊИВАЊЕ УСАГЛАШЕНОСТИ И ИЗДАЈЕ 
ИСПРАВУ О УСАГЛАШЕНОСТИ ПРОИЗВОДА, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ, 
УЗИМАЈУЋИ У ОБЗИР ПРАКСУ ЕУ О ПРОГЛАШЕЊУ ПРЕСТАНКА СТАТУСА 
ОТПАДА. 

ВЛАСНИК И/ИЛИ ДРУГИ ДРЖАЛАЦ ОТПАДА ПОДНОСИ ЗАХТЕВ 
МИНИСТАРСТВУ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОЦЕЊИВАЊА УСАГЛАШЕНОСТИ ИЗ 
СТАВА 6. ОВОГ ЧЛАНА, УЗ КОЈИ ПРИЛАЖЕ СТУДИЈУ ОПРАВДАНОСТИ О 
ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ПРЕСТАНАК СТАТУСА ОТПАДА.  

МИНИСТАРСТВО РЕШЕЊЕМ ОДБИЈА ЗАХТЕВ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ОЦЕЊИВАЊА УСАГЛАШЕНОСТИ АКО НИСУ ИСПУЊЕНИ ПРОПИСАНИ 
ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ. 

РЕШЕЊЕ ИЗ СТАВА 8. ОВОГ ЧЛАНА ЈЕ КОНАЧНО. 
ПРОТИВ РЕШЕЊА ИЗ СТАВА 8. ОВОГ ЧЛАНА МОЖЕ СЕ ПОКРЕНУТИ 

УПРАВНИ СПОР. 
О ПРЕСТАНКУ СТАТУСА ОТПАДА ИЗ СТАВА 6. ОВОГА ЧЛАНА 

МИНИСТАРСТВО ОБАВЕШТАВА ЕВРОПСКУ КОМИСИЈУ НА НАЧИН ОДРЕЂЕН 

ПОСЕБНИМ ПРОПИСОМ. 

 
ЧЛАН 8Г 

МИНИСТАРСТВО НАДЛЕЖНО ЗА ПОСЛОВЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ ВОДИ: 

1) РЕГИСТАР НУСПРОИЗВОДА НА ОСНОВУ ИЗДАТИХ ПОТВРДА ЗА 

УПИС У РЕГИСТАР; 

2) РЕГИСТАР ОТПАДА КОЈИ ЈЕ ПРЕСТАО ДА БУДЕ ОТПАД НА ОСНОВУ 

ИЗДАТИХ ИСПРАВА О УСАГЛАШЕНОСТИ ПРОИЗВОДА. 

ПОДАТКЕ ИЗ РЕГИСТРА МИНИСТАРСТВО НАДЛЕЖНО ЗА ПОСЛОВЕ 
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  ДОСТАВЉА АГЕНЦИЈИ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ. 
 МИНИСТАР ПРОПИСУЈЕ САДРЖИНУ ЗАХТЕВА ЗА УПИС У РЕГИСТАР 
НУСПРОИЗВОДА И РЕГИСТАР ОТПАДА КОЈИ ЈЕ ПРЕСТАО ДА БУДЕ ОТПАД, 
САДРЖИНУ И ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О УПИСУ У РЕГИСТАР, НАЧИН ВОЂЕЊА, 
САДРЖИНУ И ОБРАЗАЦ РЕГИСТРА. 

 

Врсте планских докумената  

Члан 9.  

Ради планирања управљања отпадом у Републици Србији доносе се 
следећи плански документи:  

1) стратегија управљања отпадом (у даљем тексту: Стратегија);  
2) национални планови за појединачне токове отпада;  
2) ПРОГРАМИ ПРЕВЕНЦИЈЕ СТВАРАЊА ОТПАДА; 
3) регионални план управљања отпадом;  
4) локални план управљања отпадом;  
5) план управљања отпадом у постројењу за које се издаје интегрисана 

дозвола;  
6) радни план постројења за управљање отпадом.  

 



Стратегија  

Члан 10.  

Стратегија је основни документ којим се оцењује стање управљања 
отпадом, одређују дугорочни циљеви управљања отпадом и обезбеђују услови за 
рационално и одрживо управљање отпадом.  

Стратегију доноси Влада за период од 10 година.  
Стратегија се обавезно ревидира после пет година. 

 СТРАТЕГИЈА ЈЕ ОСНОВНИ ДОКУМЕНТ КОЈИМ СЕ ДУГОРОЧНО 
ОДРЕЂУЈЕ И УСМЕРАВА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ НА ОСНОВУ АНАЛИЗЕ 
ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА И ЦИЉЕВА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ, ОДРЕЂУЈУ МЕРЕ 
ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ (ПРИПРЕМА ЗА ПОНОВНУ 
УПОТРЕБУ, РЕЦИКЛАЖА, ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ, ОДЛАГАЊЕ И ДРУГИ 
НАЧИНИ ТРЕТМАНА ОТПАДА) НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ. 

 СТРАТЕГИЈА САДРЖИ НАРОЧИТО: 
1) АНАЛИЗУ И ОЦЕНУ СТАЊА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ; 

2)  НАЦИОНАЛНЕ ЦИЉЕВЕ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ; 

3) НАЦИОНАЛНИ ПЛАН УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ. 

 СТРАТЕГИЈУ ДОНОСИ ВЛАДА ЗА ПЕРИОД ОД ШЕСТ ГОДИНА, А 
ОЦЕЊУЈЕ И ПО ПОТРЕБИ РЕВИДИРА ЈЕДНОМ У ТРИ ГОДИНЕ. 

Стратегију припрема министарство надлежно за послове заштите животне 
средине (у даљем тексту: министарство) у сарадњи са надлежним органом 
аутономне покрајине.  

Стратегија се објављује у "Службеном гласнику Републике Србије".  
Извештај о спровођењу Стратегије припрема министарство и подноси 

Влади најмање једном годишње.  
 

Национални планови  

Члан 11.  

За управљање различитим токовима отпада доносе се појединачни 
национални планови.  

Национални план из става 1. овог члана садржи нарочито:  
1) очекиване врсте, количине и порекло отпада који ће бити искоришћен, 

третиран или одложен у Републици Србији;  
2) очекиване врсте, количине и порекло отпада који ће бити извезен у другу 

државу на третман или одлагање;  
3) циљеве које треба остварити у погледу превенције и смањења 

производње, смањења отпада чији се настанак не може избећи, поновног 
искоришћења или одлагања таквог отпада са роковима достизања циљева;  

4) приоритете, мере или програме за управљање отпадом са проценом 
трошкова и изворима финансирања, као и роковима за њихово извршење;  

5) друге циљеве и мере од значаја за управљање отпадом.  
Национални план доноси Влада за период од пет година.  
Национални план припрема министарство у сарадњи са надлежним 

органом аутономне покрајине.  
Аутономна покрајина доноси План управљања отпадом за поједине врсте 

отпада од значаја за аутономну покрајину у складу са Стратегијом и националним 
планом из става 3. овог члана.  

План из става 5. овог члана садржи нарочито:  



1) очекиване врсте, количине и порекло отпада који ће бити искоришћен, 
третиран или одложен у аутономној покрајини;  

2) циљеве које треба остварити у погледу превенције и смањења 
производње, смањења отпада чији се настанак не може избећи, поновног 
искоришћења или одлагања таквог отпада са роковима достизања циљева;  

3) приоритете, мере или програме за управљање отпадом са проценом 
трошкова и изворима финансирања, као и роковима за њихово извршење;  

4) друге циљеве и мере од значаја за управљање отпадом.  
План управљања отпадом за поједине врсте отпада од значаја за 

аутономну покрајину доноси се за период од пет година.  
 

НАЦИОНАЛНИ ПЛАН УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ 

ЧЛАН 11. 

 НАЦИОНАЛНИ ПЛАН УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: 
НАЦИОНАЛНИ ПЛАН), КОЈИ ЈЕ САСТАВНИ ДЕО СТРАТЕГИЈЕ,  САДРЖИ 
НАРОЧИТО: 

1) ОЧЕКИВАНЕ ВРСТЕ, КОЛИЧИНЕ И ПОРЕКЛО ОТПАДА КОЈИ ЋЕ БИТИ 
ПРОИЗВЕДЕН НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, УВЕЗЕН ИЛИ ИЗВЕЗЕН У 
ДРУГУ ДРЖАВУ, УКЉУЧУЈУЋИ И ПРОЦЕНУ СТВАРАЊА ПОСЕБНИХ ТОКОВА 
ОТПАДА, А НА ОСНОВУ КОЛИЧИНА ПРОИЗВОДА СТАВЉЕНИХ НА ТРЖИШТЕ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ;  

2) ПОСТОЈЕЋИ СИСТЕМ САКУПЉАЊА ОТПАДА И МРЕЖА ВЕЛИКИХ 
ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА, 
УКЉУЧУЈУЋИ СВАКО ПОСТУПАЊЕ СА ОТПАДНИМ УЉИМА, ОПАСНИМ 
ОТПАДОМ И ПОСЕБНИМ ТОКОВИМА ОТПАДА; 

3) ПРОЦЕНУ ПОТРЕБЕ ЗА НОВИМ СИСТЕМОМ САКУПЉАЊА, 
ЗАТВАРАЊА ПОСТОЈЕЋИХ ПОСТРОЈЕЊА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ, 
ДОДАТНОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ ПОСТРОЈЕЊА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ У 
СКЛАДУ СА НАЧЕЛОМ САМОДОВОЉНОСТИ И БЛИЗИНЕ И, ПО ПОТРЕБИ, 
УЛАГАЊИМА У ИЗГРАДЊУ ТЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ;  

4) ПЛАН ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ СМАЊЕЊА КОЛИЧИНА 
БИОРАЗГРАДИВОГ ОТПАДА, КОЈИ СЕ ОДЛАЖЕ НА ДЕПОНИЈЕ, МЕРЕ ЗА 
ПОСТИЗАЊА ЦИЉЕВА СМАЊЕЊА ОДЛАГАЊА ОВЕ ВРСТЕ ОТПАДА, 
ПОСЕБНО, ЗА РЕЦИКЛАЖУ, КОМПОСТИРАЊЕ, ПРОИЗВОДЊУ БИО ГАСА ИЛИ 
ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ  МАТЕРИЈАЛА/ЕНЕРГИЈЕ.  

5) КРИТЕРИЈУМЕ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ЛОКАЦИЈЕ И ПОТРЕБНЕ 
КАПАЦИТЕТЕ НОВИХ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ И/ИЛИ 
ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА; 

6) ОРГАНИЗАЦИЈУ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ, УКЉУЧУЈУЋИ ПОДЕЛУ 
ОДГОВОРНОСТИ ИЗМЕЂУ ЈАВНОГ И ПРИВАТНОГ СЕКТОРА У ОБЛАСТИ 
УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ; 

7) ИЗВОРЕ И ВИСИНУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
СВИХ МЕРА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ; 

8) ПРОЦЕНУ КОРИСНИХ ЕФЕКАТА И ОДРЖИВОСТИ ПРИМЕНЕ 
ЕКОНОМСКИХ И ДРУГИХ ИНСТРУМЕНАТА У УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ, УЗ 
НЕСМЕТАНО ФУНКЦИОНИСАЊЕ УНУТРАШЊЕГ ТРЖИШТА; 

9) МЕРЕ И СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ НАЦИОНАЛНОГ ПЛАНА; 
10) НАЧИН И РОКОВЕ СПРОВОЂЕЊА НАЦИОНАЛНОГ ПЛАНА. 
МЕРЕ И СМЕРНИЦЕ ИЗ СТАВА 1. ТАЧКА 9) ОВОГ ЧЛАНА САДРЖЕ: 



1) OПШТЕ МЕРЕ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ; 

2) МЕРЕ УПРАВЉАЊА ОПАСНИМ ОТПАДОМ; 

3) МЕРЕ УПРАВЉАЊА ПОСЕБНИМ ТОКОВИМА ОТПАДА; 

4) ОПШТЕ СМЕРНИЦЕ (ПОЛИТИКЕ) УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ, 

ПЛАНИРАНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И МЕТОДЕ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ, 

УКЉУЧУЈУЋИ ОТПАД СА СПЕЦИФИЧНИМ ПРОБЛЕМИМА 

УПРАВЉАЊА; 

5) СМЕРНИЦЕ ЗА ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ И ОДЛАГАЊЕ 

ОТПАДА, УЗИМАЈУЋИ У ОБЗИР НАЦИОНАЛНЕ ЦИЉЕВЕ ЗА 

СМАЊЕЊЕ АМБАЛАЖНОГ ОТПАДА И СМАЊЕЊЕ ОТПАДА ЧИЈИ 

СЕ НАСТАНАК НЕ МОЖЕ ИЗБЕЋИ, ПОСЕБНО СМАЊЕЊА 

БИОРАЗГРАДИВОГ ОТПАДА КОЈИ СЕ ОДЛАЖЕ НА ДЕПОНИЈЕ; 

6) СМЕРНИЦЕ ЗА ОСИГУРАЊЕ НАЈПОВОЉНИЈИХ ТЕХНИЧКИХ, 

ПРОИЗВОДНИХ И ДРУГИХ МЕРА ЗА ПОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА 

УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ;  

7) КРИТЕРИЈУМЕ ТЕХНИЧКЕ И ЕКОНОМСКЕ ИЗВОДЉИВОСТИ 

УПРАВЉАЊА ОПАСНИМ ОТПАДОМ; 

8) ФИНАНСИРАЊЕ И МЕРЕ ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ СИСТЕМА 

УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ; 

9) МЕРЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КАМПАЊА ЗА ЈАЧАЊЕ СВЕСТИ 

ЈАВНОСТИ И ПРУЖАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА НАМЕЊЕНИХ ШИРОЈ 

ЈАВНОСТИ ИЛИ ОДРЕЂЕНОЈ ГРУПИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ 

ПОТРОШАЧА; 

10) ПОДАТКЕ О ДЕПОНИЈАМА КОНТАМИНИРАНИМ ИСТОРИЈСКИМ 

ОТПАДОМ И МЕРЕ ЗА ЊИХОВУ САНАЦИЈУ; 

11) ДРУГЕ МЕРЕ ОД ЗНАЧАЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ. 

 
ПРОГРАМИ ПРЕВЕНЦИЈЕ СТВАРАЊА ОТПАДА 

ЧЛАН 11А 
ПРОГРАМИ ПРЕВЕНЦИЈЕ СТВАРАЊА ОТПАДА ДОНОСЕ СЕ РАДИ 

СПРЕЧАВАЊА НЕГАТИВНОГ УТИЦАЈА ЕКОНОМСКОГ РАСТА НА ЖИВОТНУ 
СРЕДИНУ СТВАРАЊЕМ ОТПАДА (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: ПРОГРАМИ 
ПРЕВЕНЦИЈЕ).  

ПРОГРАМИМА ПРЕВЕНЦИЈЕ УТВРЂУЈУ СЕ ЦИЉЕВИ И МЕРЕ 
ПРЕВЕНЦИЈЕ СТВАРАЊА ОТПАДА, КАО И ПРОЦЕНА МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ ИЛИ 
ДРУГИХ ОДГОВАРАЈУЋИХ МЕРА КОЈЕ МОГУ ИМАТИ УТИЦАЈ НА:  

1) ОПШТЕ УСЛОВЕ СТВАРАЊА ОТПАДА; 

2) ДИЗАЈН, ПРОИЗВОДЊУ И ФАЗУ 

ДИСТРИБУЦИЈЕ ПРОИЗВОДА; 

3) ПОТРОШЊУ И ФАЗУ УПОТРЕБЕ ПРОИЗВОДА. 

ПРОГРАМЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ ДОНОСИ ВЛАДА ЗА ПЕРИОД ОД ШЕСТ 
ГОДИНА, А ОЦЕЊУЈЕ И ПО ПОТРЕБИ РЕВИДИРА ЈЕДНОМ У ТРИ ГОДИНЕ. 

МИНИСТАР ПРОПИСУЈЕ ЛИСТУ МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ СТВАРАЊА 
ОТПАДА. 

ЗА МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ УСВОЈЕНЕ У ПРОГРАМИМА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ 
ЧЛАНА ОДРЕЂУЈУ СЕ ОДГОВАРАЈУЋА ПОСЕБНА КВАЛИТАТИВНА И 



КВАНТИТАТИВНА МЕРИЛА ЗА ПРАЋЕЊЕ И ПРОЦЕНУ НАПРЕТКА У ПРИМЕНИ 
МЕРА, А МОГУ СЕ ОДРЕДИТИ И ПОСЕБНИ КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ 
ЦИЉЕВИ И ИНДИКАТОРИ. 

Регионални план управљања отпадом  

Члан 12.  

Скупштине две или више јединица локалне самоуправе на чијим 
територијама укупно живи најмање 200.000 250.000 становника доносе, по 
прибављеној сагласности министарства, а за територију аутономне покрајине 
надлежног органа аутономне покрајине, регионални план управљања отпадом, 
којим се дефинишу заједнички циљеви у управљању отпадом у складу са 
Стратегијом.  

Регионални план управљања отпадом може се донети и за територије 
општина на којима живи мање од 200.000 250.000 становника по претходно 
израђеној студији оправданости за доношење регионалног плана на коју 
сагласност даје министарство, односно надлежни орган аутономне покрајине.  

Поступак израде и доношења регионалног плана из ст. 1. и 2. овог члана 
уређује се споразумом скупштина јединица локалне самоуправе, у складу са 
законом.  

Управљање отпадом на територији две или више јединица локалне 
самоуправе из ст. 1. и 2. овог члана врши се у складу са регионалним и локалним 
планом управљања отпадом. 

Период важења и садржина планова 

Члан 14.  

Планови управљања отпадом из чл. 12. и 13. овог закона доносе се за 
период од 10 година, а поново се разматрају сваких пет година, и по потреби 
ревидирају и доносе за наредних 10 година.  

Планови из става 1. овог члана садрже:  
1) очекиване врсте, количине и порекло укупног отпада на територији;  
2) очекиване врсте, количине и порекло отпада који ће бити искоришћен 

или одложен у оквиру територије обухваћене планом;  
3) очекиване врсте, количине и порекло отпада који ће се прихватити из 

других јединица локалне самоуправе;  
4) очекиване врсте, количине и порекло отпада који ће се отпремити у 

друге јединице локалне самоуправе;  
5) циљеве које треба остварити у погледу поновне употребе и рециклаже 

отпада у области која је обухваћена планом;  
6) програм сакупљања отпада из домаћинства;  
7) програм сакупљања опасног отпада из домаћинстава;  
8) програм сакупљања комерцијалног отпада;  
9) програм управљања индустријским отпадом;  
10) предлоге за поновну употребу и рециклажу компонената комуналног 

отпада;  
11) програм смањења количина биоразградивог и амбалажног отпада у 

комуналном отпаду;  
12) програм развијања јавне свести о управљању отпадом;  



13) локацију постројења за сакупљање отпада, третман и одлагање 
отпада, укључујући податке о урбанистичко- техничким условима;  

13) ЛОКАЦИЈУ ПОСТРОЈЕЊА ЗА САКУПЉАЊЕ ОТПАДА, ТРЕТМАН 
ОДНОСНО ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА, УКЉУЧУЈУЋИ 
ПОДАТКЕ О ЛОКАЦИЈСКИМ УСЛОВИМА;  

14) мере за спречавање кретања отпада који није обухваћен планом и 
мере за поступање са отпадом који настаје у ванредним ситуацијама;  

15) мере санације неуређених депонија;  
16) надзор и праћење планираних активности и мера;  
17) процену трошкова и изворе финансирања за планиране активности;  
18) могућности сарадње између две или више јединица локалне 

самоуправе;  
19) рокове за извршење планираних мера и активности;  
20) друге податке, циљеве и мере од значаја за ефикасно управљање 

отпадом.  
Планови из ст. 1. и 2. овог члана морају да буду усаглашени са 

националним плановима из члана 11. овог закона. 
ПЛАНОВИ ИЗ СТАВА. 1. ОВОГ ЧЛАНА МОРАЈУ ДА БУДУ УСАГЛАШЕНИ СА 

НАЦИОНАЛНИМ ПЛАНОМ И ДОСТАВЉАЈУ СЕ МИНИСТАРСТВУ У РОКУ ОД 30 
ДАНА ОД ДАНА ДОНОШЕЊА. 

 

План управљања отпадом у постројењима за које се издаје интегрисана 
дозвола  

Члан 15. 

За постројења за која се издаје интегрисана дозвола у складу са законом, 
припрема се и доноси план управљања отпадом који садржи нарочито:  

1) документацију о отпаду који настаје у процесу рада постројења, као и о 
отпаду чије искоришћење врши оператер тог постројења или чије одлагање врши 
оператер (врсте, састав и количине отпада);  

2) мере које се предузимају у циљу смањења производње отпада, посебно 
опасног отпада;  

3) поступке и начине раздвајања различитих врста отпада, посебно опасног 
и отпада који ће се поново користити, ради смањења количине отпада за 
одлагање;  

4) начин складиштења, третмана ОДНОСНО ПОНОВНОГ ИСКОРИШЋЕЊА и 
одлагања отпада;  

5) мере заштите од пожара и експлозија;  
6) мере заштите животне средине и здравља људи.  
План управљања отпадом се прилаже уз захтев за издавање интегрисане 

дозволе, у складу са законом.  
План управљања отпадом оператер је дужан да ажурира сваке три године.  
Изузетно од става 1. овог члана, за постројења чија је делатност управљање 

отпадом (складиштење, третман ОДНОСНО ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ, 
одлагање) и за која се издаје интегрисана дозвола, уместо плана управљања 
отпадом припрема се и доноси радни план постројења за управљање отпадом.  
 

Радни план постројења за управљање отпадом  

Члан 16. 



За сва постројења чија је делатност управљање отпадом и за која се издаје 
интегрисана дозвола или дозвола за управљање отпадом, припрема се и доноси 
радни план постројења за управљање отпадом.  

Радни план из става 1. овог члана обавезно садржи следеће елементе:  
1) опис локације и идентификацију извора ризика (операције управљања 

отпадом, дозвољене врсте отпада, радно време);  
2) опремање постројења ради спречавања и контроле загађења животне 

средине и угрожавања здравља људи (прихватни и дренажни систем за отпадне 
воде, систем за пречишћавање отпадних вода, систем за пречишћавање гасова из 
постројења);  

3) инфраструктуру локације (обезбеђење локације, ограда, контрола 
сакупљача);  

4) рад у постројењу (контрола муљева и остатака, потенцијално 
процуривање и загађивање животне средине, заштита од пожара, пријем отпада и 
процедуре за контролу, узорковање и испитивање отпада, системи за мерење 
количине отпада, складиштење опасног отпада, процес третмана опасног отпада - 
постројење, опрема и поступци, укључујући системе за истовар и разастирање 
отпада, дневно покривање и покривање по потреби на локацији депоније);  

5) контролу загађења, мониторинг и извештавање (мониторинг и 
извештавање о: саставу отпада, емисијама гасова, квалитету отпадних вода, 
односно саставу процедних вода, квалитету подземних вода, квалитету 
површинских вода, квалитету земљишта, метеоролошким условима);  

6) управљање и мониторинг услова у постројењу, односно на депонији 
(контрола, мониторинг и извештавање о суспендованим честицама, контрола 
непријатних мириса, контрола и мониторинг буке, контрола штеточина и птица, 
контрола разношења смећа);  

7) документацију о локацији (расположивост докумената, евиденција 
опасног отпада).  

РАДНИ ПЛАН ПОСТРОЈЕЊА ЗА ТЕРМИЧКИ ТРЕТМАН ОТПАДА, ПОРЕД 
ЕЛЕМЕНАТА ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА САДРЖИ И ПОДАТКЕ КОЈИМА СЕ 
ПОТВРЂУЈЕ:  

1) ДА ЈЕ ПОСТРОЈЕЊЕ ПРОЈЕКТОВАНО, ОПРЕМЉЕНО 

И ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ПРОПИСАНЕ ОВИМ ЗАКОНОМ И 

ПРОПИСОМ О ТЕРМИЧКОМ ТРЕТМАНУ ОТПАДА, У 

ЗАВИСНОСТИ ОД КАТЕГОРИЈА ОТПАДА ПРЕДВИЂЕНОГ ЗА 

ИНСИНЕРАЦИЈУ ИЛИ КО-ИНСИНЕРАЦИЈУ; 

2) ДА СЕ ПРОИЗВЕДЕНА ТОПЛОТА КОЈА СЕ ДОБИЈА 

ИНСИНЕРАЦИЈОМ ИЛИ КО-ИНСИНЕРАЦИЈОМ ОТПАДА У 

НАЈВЕЋОЈ МОГУЋОЈ МЕРИ ПОНОВО КОРИСТИ, ОДНОСНО ДА 

СЕ КОРИСТИ ЗА КОМБИНОВАНО ДОБИЈАЊЕ ТОПЛОТНЕ ИЛИ 

ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ, ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРОЦЕСНЕ ПАРЕ 

ИЛИ ЗА СИСТЕМЕ ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА; 

3) ДА СЕ ОСТАЦИ ОТПАДА НАКОН ТЕРМИЧКОГ 

ТРЕТМАНА ОТПАДА СВОДЕ НА МИНИМУМ, ДА СЕ ТИ ОСТАЦИ 

ПОНОВНО КОРИСТЕ, АКО ЈЕ ТО ТЕХНИЧКИ ИЗВОДЉИВО И 

ЕКОНОМСКИ ОПРАВДАНО; 

4) ДА СЕ ОСТАЦИ ОТПАДА НАКОН ТЕРМИЧКОГ 

ТРЕТМАНА ОДЛАЖУ;  



5) ДА СЕ ОДЛАГАЊЕ ОСТАТАКА ЧИЈЕ СЕ НАСТАЈАЊЕ 

НЕ МОЖЕ СПРЕЧИТИ, СМАЊИТИ ИЛИ КОЈИ СЕ НЕ МОГУ 

РЕЦИКЛИРАТИ, ВРШИ У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ И 

ПРОПИСИМА О ТЕРМИЧКОМ ТРЕТМАНУ И ОДЛАГАЊУ ОТПАДА. 

Радни план за депоније отпада, поред елемената из става 2. овог члана, 
садржи елементе који се односе на опремање локације ради спречавања и 
контроле загађења и то: прихватни систем за отпадне воде, прихватни систем за 
процедне воде, систем за пречишћавање процедних вода, систем за контролу гаса 
из депоније, систем за сакупљање атмосферских вода, успостављање, одржавање 
и заштиту завршног покривача.  

ЗА НЕСАНИТАРНЕ ДЕПОНИЈЕ-СМЕТЛИШТА ИЗРАЂУЈУ СЕ ПРОЈЕКТИ 
САНАЦИЈЕ И РЕКУЛТИВАЦИЈЕ, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ, ОВИМ ЗАКОНОМ И ПОСЕБНИМ ПРОПИСОМ, НА КОЈЕ САГЛАСНОСТ 
ДАЈЕ МИНИСТАРСТВО, ОДНОСНО АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА.   

РАДНИ ПЛАН ПОСТОЈЕЋИХ ПОСТРОЈЕЊА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ, 
ПОРЕД ЕЛЕМЕНАТА ИЗ СТ. 2. И 3. ОВОГ ЧЛАНА САДРЖИ И ПОДАТКЕ О ВРСТИ 
И КОЛИЧИНИ ИСТОРИЈСКОГ ОТПАДА У ПОСТРОЈЕЊУ, КАО И АКЦИОНИ ПЛАН 
УКЛАЊАЊА ИСТОРИЈСКОГ ОТПАДА СА ПРОЦЕНОМ ТРОШКОВА. 

Радни план постројења за управљање отпадом прилаже се уз захтев за 
издавање интегрисане дозволе или дозволе за управљање отпадом.  

Радни план постројења за управљање отпадом ажурира се редовно сваке 
три године, као и у случају битних измена у раду постројења.  

МИНИСТАР ПРОПИСУЈЕ САДРЖИНУ ПРОЈЕКАТА САНАЦИЈЕ И 
РЕКУЛТИВАЦИЈЕ НЕУРЕЂЕНИХ ДЕПОНИЈА. 

 

Република Србија 

Члан 18. 

Република Србија преко надлежних органа и организација обезбеђује 
управљање отпадом на својој територији.  

Министарство:  
1) предлаже Влади Стратегију, као и  појединачне националне планове 

управљања отпадом  ПРОГРАМЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ СТВАРАЊА ОТПАДА; 
2) координира и врши послове управљања отпадом од значаја за Републику 

Србију и прати стање;  
3) даје сагласност на регионалне планове управљања отпадом, осим за 

планове на територији аутономне покрајине;  
4) издаје дозволе, сагласности, потврде и друге акте прописане овим 

законом;  
5) води евиденцију о дозволама, сагласностима, потврдама и другим 

актима које су издали други надлежни органи;  
6) утврђује овлашћене организације у складу са овим законом;  
7) врши надзор и контролу примене мера поступања са отпадом;  
8) предузима друге мере и активности, у складу са међународним 

уговорима и споразумима.  

Аутономна покрајина  

Члан 19.  



Аутономна покрајина:  
1) учествује у изради Стратегије и појединачних националних планова 

управљања отпадом  ПРОГРАМА ПРЕВЕНЦИЈЕ СТВАРАЊА ОТПАДА;  
2) координира и врши послове управљања отпадом од значаја за аутономну 

покрајину и прати стање;  
3) даје сагласност на регионалне планове управљања отпадом на својој 

територији;  
4) издаје дозволе, сагласности, потврде и друге акте у складу са овим 

законом, води евиденцију и податке доставља министарству;  
5) врши надзор и контролу мера поступања са отпадом на својој територији 

у складу са овим законом;  
6) врши и друге послове утврђене законом.  
Аутономна покрајина својим актом одређује органе надлежне за обављање 

послова из става 1. овог члана.  
Послови из става 1. тач. 4) и 5) овог члана обављају се као поверени 

послови. 

Стручне организације за испитивање отпада  

Члан 23. 

Испитивање отпада врши се ради класификације отпада за:  
1) прекогранично кретање;  
2) третман отпада;  
2) ТРЕТМАН, ОДНОСНО ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ И ОДЛАГАЊЕ 

ОТПАДА; 
3) одлагање отпада.  
3) ПРЕСТАНАК СТАТУСА ОТПАДА. 
Испитивање отпада врше стручне организације и друга правна лица која су 

овлашћена за узорковање и карактеризацију према обиму испитивања за која су 
акредитована (у даљем тексту: акредитована лабораторија), у складу са законом.  

Карактеризација отпада врши се само за опасан отпад и за отпад који 
према пореклу, саставу и карактеристикама може бити опасан отпад, осим отпада 
из домаћинства.  

Стручне организације и друга правна лица из става 2. овог члана издају 
извештај о испитивању отпада.  

 

Овлашћење за испитивање отпада  

Члан 24.  

Захтев за добијање овлашћења за испитивање отпада министарству може 
поднети стручна организација, односно акредитована лабораторија.  

Уз захтев из става 1. овог члана прилаже се следећа документација:  
1) списак радника који раде на пословима испитивања отпада, са врстом и 

степеном стручне спреме, односно научним звањем;  
2) списак опреме са евиденционим бројем;  
3) број и намена просторија (скица и др.);  
4) списак параметара испитивања;  
5) списак метода које се примењују за одговарајућа испитивања;  
6) акт о акредитацији.  



Овлашћење из става 1. овог члана издаје се решењем министра на период 
од четири године и може се обновити.  

Овлашћење за испитивање отпада министар одузима ако се накнадно 
утврди да овлашћена стручна организација не испуњава прописане услове или се 
утврди да је овлашћење издато на основу нетачних и неистинитих података.  

ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ИСПИТИВАЊЕ ОТПАДА МИНИСТАР ОДУЗИМА ЗБОГ 

НЕСАВЕСНОГ И НЕСТРУЧНОГ ОБАВЉАЊА ПОСЛОВА ЗА КОЈЕ ЈЕ ИЗДАТО 

ОВЛАШЋЕЊЕ, И ТО: 

1) АКО СЕ УТВРДИ ДА ОВЛАШЋЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА НЕ ИСПУЊАВА 

ПРОПИСАНЕ УСЛОВЕ; 

2) АКО СЕ УТВРДИ ДА ЈЕ ОВЛАШЋЕЊЕ ИЗДАТО НА ОСНОВУ 

НЕТАЧНИХ И НЕИСТИНИТИХ ПОДАТАКА; 

3) АКО ОВЛАШЋЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА НЕ ВРШИ ИСПИТИВАЊЕ ОТПАДА 

У СКЛАДУ СА ИЗДАТИМ ОВЛАШЋЕЊЕМ; 

4) АКО СЕ УТВРДИ ДА ОВЛАШЋЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА, У ВРШЕЊУ 

ПОСЛОВА ЗА КОЈЕ ЈОЈ ЈЕ ИЗДАТО ОВЛАШЋЕЊЕ, ПОСТУПА 

НА ПРОТИВПРАВАН, НЕМОРАЛАН И НЕДОСТОЈАН НАЧИН 

(ПРИМАЊЕ МИТА, ДАВАЊЕ МИТА, ПРИМАЊЕ И ДАВАЊЕ 

ПРОВИЗИЈЕ, КОРУПЦИЈА, ФАЛСИФИКАТ И СЛИЧНО). 

Решење из става 3. овог члана  очлана објављује се  у ''Службеном 
гласнику Републике Србије''. 

Одговорност произвођача отпада  

Члан 26.  

Произвођач отпада дужан је да:  
1) сачини план управљања отпадом из члана 15. овог закона и организује 

његово спровођење, ако годишње производи више од 100 тона неопасног отпада 
или више од 200 килограма опасног отпада;  

2) прибави извештај о испитивању отпада и обнови га у случају промене 
технологије, промене порекла сировине, других активности које би утицале на 
промену карактера отпада и чува извештај најмање пет година;  

3) прибави одговарајућу потврду о изузимању од обавезе прибављања 
дозволе у складу са овим законом;  

4) обезбеди примену начела хијерархије управљања отпадом;  
5) сакупља отпад одвојено у складу са потребом будућег третмана;  
6) складишти отпад на начин који минимално утиче на здравље људи и 

животну средину;  
5) САКУПЉА НАСТАЛИ ОТПАД ОДВОЈЕНО И РАЗВРСТАВА ГА У СКЛАДУ 

СА ПОТРЕБОМ БУДУЋЕГ ТРЕТМАНА, У КОЛИЧИНИ, ОДНОСНО ПРОЦЕНТУ 
КОЈИ ЈЕ УТВРЂЕН НАЦИОНАЛНИМ ЦИЉЕВИМА;  

6) СКЛАДИШТИ ОТПАД НА НАЧИН КОЈИ НЕ УТИЧЕ НА ЗДРАВЉЕ ЉУДИ И 
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И ОБЕЗБЕДИ УСЛОВЕ ДА НЕ ДОЂЕ ДО МЕШАЊА 
РАЗЛИЧИТИХ ВРСТА ОТПАДА, КАО НИ МЕШАЊА ОТПАДА СА ВОДОМ;  

7) преда отпад лицу које је овлашћено за управљање отпадом ако није у 
могућности да организује поступање са отпадом у складу са овим законом;  

8) води евиденцију о отпаду који настаје, који се предаје или одлаже; 



9) одреди лице одговорно за управљање отпадом;  
10) омогући надлежном инспектору контролу над локацијама, објектима, 

постројењима и документацијом.  
Лице одговорно за управљање отпадом из става 1. тачка 9) овог члана 

дужно је да:  
1) изради нацрт плана управљања отпадом из члана 15. овог закона, 

организује његово спровођење и ажурирање;  
2) предлаже мере превенције, смањења, поновног искоришћења и 

рециклаже отпада;  
3) прати спровођење закона и других прописа о управљању отпадом и 

извештава органе управљања.  
ПРОИЗВОЂАЧ ОТПАДА ИЛИ ДРУГИ ДРЖАЛАЦ ОТПАДА МОЖЕ ВРШИТИ 

САМ ТРЕТМАН ОТПАДА САМОСТАЛНО ИЛИ ПРЕКО ПОСРЕДНИКА ИЛИ ПРЕКО 

ДРУГОГ ПРАВНОГ ЛИЦА ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИКА КОЈЕ ОБАВЉА ПОСЛОВЕ 

ТРЕТМАНА ОТПАДА, ОДНОСНО САКУПЉАЊА ОТПАДА ИЛИ ПРЕКО ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ИЛИ ПУТЕМ ЈАВНО ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА, У 

СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 6. ОВОГ ЗАКОНА. 

Одговорност власника ВЛАСНИКА И ДРЖАОЦА отпада  

Члан 27.  

Власник ВЛАСНИК И/ИЛИ ДРУГИ ДРЖАЛАЦ отпада је одговоран за све 
трошкове управљања отпадом.  

Власништво ВЛАСНИШТВО И/ИЛИ ДРЖАВИНА  над отпадом престаје када 
следећи власник ВЛАСНИК И/ИЛИ ДРУГИ ДРЖАЛАЦ преузме отпад и прими 
Документ о кретању отпада, у складу са овим законом.  

Трошкове одлагања сноси држалац (власник) ВЛАСНИК И/ИЛИ ДРУГИ 
ДРЖАЛАЦ који непосредно предаје отпад на руковање сакупљачу отпада или 
постојењу за управљање отпадом и/или претходни држалац (власник) ВЛАСНИК 
И/ИЛИ ДРУГИ ДРЖАЛАЦ или произвођач производа од којег потиче отпад.  

Одговорност и обавезе власника ВЛАСНИКА И/ИЛИ ДРУГОГ ДРЖАОЦА 
отпада има и лице које учествује у промету отпада као посредни држалац отпада, 
а фактички не поседује отпад.  

Промет отпадом се може вршити само између физичких и правних лица 
ПРАВНИХ ЛИЦА ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИКА која воде документацију у складу са овим 
законом. 

 

ОБАВЕЗЕ ПОСРЕДНИКА И ТРГОВЦА 

ЧЛАН 28А 

ДЕЛАТНОСТ ПОСРЕДОВАЊА У УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ ОБУХВАТА 
ПОСЛОВЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ТРЕТМАНА, ОДНОСНО ПОНОВНОГ 
ИСКОРИШЋЕЊА И ОДЛАГАЊА ОТПАДА, ОДНОСНО ПОСРЕДОВАЊЕ У 
ПРЕНОСУ ПРАВА И ОБАВЕЗА У ВЕЗИ СА ОТПАДОМ ЗА ПОТРЕБЕ ДРУГИХ. 

ЗАБРАЊЕНА ЈЕ ТРГОВИНА ОТПАДОМ ЗА КОЈИ ПРОИЗВОЂАЧ ОТПАДА 
ИМА ЗАКЉУЧЕН УГОВОР О ПРЕДАЈИ САКУПЉАЧУ, ОДНОСНО ОПЕРАТЕРУ 
ПОСТРОЈЕЊА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ.  



ТРГОВАЦ ОТПАДОМ СМАТРА СЕ ДРЖАОЦЕМ ОТПАДА КОЈЕГ ЈЕ 
ОТКУПИО И МОЖЕ ПРЕУЗЕТИ ОТПАД У ПОСЕД АКО РАСПОЛАЖЕ 
СКЛАДИШТЕМ ОТПАДА ЗА КОЈЕ ЈЕ ИЗДАТА ДОЗВОЛА У СКЛАДУ СА ОВИМ 
ЗАКОНОМ. 

ПЛАЋАЊА ЗА ОТКУП ОТПАДА ВРШЕ СЕ ПРЕКО БАНКОВНОГ РАЧУНА, 
ОДНОСНО ИЗДАЈЕ СЕ ПРИЗНАНИЦА, У СКЛАДУ СА ПОСЕБНИМ ПРОПИСИМА. 

ТРГОВАЦ ОТПАДОМ ЈЕ ДУЖАН ДА ЛИЦУ ОД КОГА ОТКУПЉУЈЕ ОТПАД 
ИЗДА ПОТВРДУ О КОЛИЧИНИ КУПЉЕНОГ ОТПАДА, КАО И ПРИЗНАНИЦУ 
УКОЛИКО СЕ ПЛАЋАЊЕ НЕ ВРШИ ПРЕКО БАНКОВНОГ РАЧУНА.  

ТРГОВАЦ ОТПАДОМ ДУЖАН ЈЕ ДА ОД ЛИЦА ОД КОЈЕГ ОТКУПЉУЈЕ 
ОТПАД ПРИБАВИ ПОДАТКЕ ИЗ ЛИЧНЕ КАРТЕ ИЛИ ДРУГОГ ДОКУМЕНТА КОЈИМ 
СЕ ДОКАЗУЈЕ ИДЕНТИТЕТ ТОГ ЛИЦА, КАО И ДОКАЗ О ПОРЕКЛУ ОТПАДА ИЛИ 
ИЗЈАВУ О ВЛАСНИШТВУ ОТПАДА. 

ТРГОВАЦ ОТПАДОМ НЕ МОЖЕ ОТКУПИТИ ОТПАД АКО НЕ ПОСЕДУЈЕ 
ДОКАЗЕ ИЗ СТАВА 5. ОВОГ ЧЛАНА. 

ПОСРЕДНИК, ОДНОСНО ТРГОВАЦ ОТПАДОМ ДУЖАН ЈЕ ДА СЕ УПИШЕ У 
РЕГИСТАР ПОСРЕДНИКА У УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ, ОДНОСНО ТРГОВАЦА 
ОТПАДОМ. 

ПОСРЕДНИК, ОДНОСНО ТРГОВАЦ ОТПАДОМ КОЈИ ЈЕ РЕГИСТРОВАН ЗА 
ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ПОСРЕДОВАЊА, ОДНОСНО ПРОМЕТА ОТПАДОМ 
ПОДНОСИ ЗАХТЕВ ЗА УПИС У РЕГИСТАР. 

МИНИСТАРСТВО ИЗДАЈЕ РЕШЕЊЕ О УПИСУ ПОСРЕДНИКА, ОДНОСНО 
ТРГОВЦА У РЕГИСТАР, АКО ПОСРЕДНИК, ОДНОСНО ТРГОВАЦ ИСПУЊАВА 
УСЛОВЕ, И ТО: 

1) ДА НИЈЕ КАЖЊАВАН ЗА БИЛО КОЈЕ КРИВИЧНО ДЕЛО, 

ОДНОСНО ПРИВРЕДНИ ПРЕСТУП И ПРЕКРШАЈ У СКЛАДУ СА 

ЗАКОНОМ; 

2) ДА ИМА ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ЗА 

КОЈЕ СЕ ПОДНОСИ ЗАХТЕВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ;  

3) ДА ЈЕ У МОГУЋНОСТИ ДА ИСПУНИ ФИНАНСИЈСКЕ 

ОБАВЕЗЕ ИЛИ ОБАВЕЗЕ КОЈЕ МОГУ НАСТАТИ У ОБАВЉАЊУ 

ПОСЛОВА, ПОСЕБНО ОБАВЕЗУ ВРАЋАЊА ОТПАДА У СКЛАДУ СА 

ПРОПИСИМА О ПРЕКОГРАНИЧНОМ КРЕТАЊУ ОТПАДА. 

РЕШЕЊЕ ИЗ СТАВА 9. ИЗДАЈЕ СЕ НА ПЕРИОД ОД ПЕТ ГОДИНА. 
РЕШЕЊЕМ ИЗ СТАВА 9. ОВОГ ЧЛАНА УТВРЂУЈУ СЕ  УСЛОВИ ЗАШТИТЕ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ОБАВЕЗА ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ И ДОСТАВЉАЊА 
ИЗВЕШТАЈА, ОДНОСНО МЕРЕ СПРЕЧАВАЊА ИЛЕГАЛНОГ ПРОМЕТА ОТПАДА. 

ПРОТИВ РЕШЕЊА КОЈИМ СЕ ОДБИЈА ЗАХТЕВ ЗА УПИС У РЕГИСТАР И 
ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ МОЖЕ СЕ ИЗЈАВИТИ ЖАЛБА У РОКУ ОД 15 ДАНА ОД 
ДАНА ПРИЈЕМА РЕШЕЊА. 

РЕГИСТРАЦИЈА СЕ МОЖЕ ОБНОВИТИ НА ЗАХТЕВ ПОСРЕДНИКА, 
ОДНОСНО ТРГОВЦА КОЈИ СЕ ПОДНОСИ 30 ДАНА ПРЕ ИСТЕКА 
РЕГИСТРАЦИЈЕ. 

РЕШЕЊЕ О РЕГИСТРАЦИЈИ МОЖЕ СЕ УКИНУТИ: 
1) АКО ПОСРЕДНИК, ОДНОСНО ТРГОВАЦ ПОСТУПА СУПРОТНО 

РЕШЕЊУ О УПИСУ У РЕГИСТАР ПОСРЕДНИКА, OДНОСНО 

ТРГОВАЦА; 



2) АКО БИ ПОСРЕДНИК, ОДНОСНО ТРГОВАЦ 

КОНТИНУИРАНИМ ОБАВЉАЊЕМ ПОСЛОВА МОГАО ДА 

ПРОУЗРОКУЈЕ ЗАГАЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ; 

3) АКО ПОСРЕДНИК, ОДНОСНО ТРГОВАЦ ПОСТУПА 

СУПРОТНО ПРОПИСИМА О ПРЕКОГРАНИЧНОМ КРЕТАЊУ ОТПАДА; 

4) АКО ПОСРЕДНИК, ОДНОСНО ТРГОВАЦ НЕ ИСПУЊАВА 

ОБАВЕЗЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ. 

ОДРЕДБЕ ИЗ СТ. 9, 10, 11. И 12. ОВОГ ЧЛАНА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА УПИС 
У РЕГИСТАР, ОДНОСНО ОДБИЈАЊЕ УПИСА У РЕГИСТАР ПРИМЕЊУЈУ СЕ И НА 
ОБНОВУ, ОДНОСНО УКИДАЊЕ РЕШЕЊА. 

ПОСРЕДНИК И ТРГОВАЦ ОТПАДОМ ДОСТАВЉА АГЕНЦИЈИ ГОДИШЊИ 
ИЗВЕШТАЈ О УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ. 

 

Постројење за управљање отпадом  

Члан 33.  

Складиштење, третман ОДНОСНО ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ или 
одлагање отпада може вршити:  

1) привредно друштво, предузеће или друго правно лице, односно 
предузетник који обавља делатност складиштења, третмана ОДНОСНО 
ПОНОВНОГ ИСКОРИШЋЕЊА или одлагања отпада, у складу са законом;  

2) правно лице или предузетник на основу дозволе и уговора о обављању 
делатности од локалног значаја закљученог са јединицом локалне самоуправе, у 
складу са законом. 

Концесијом се може стећи право обављања делатности управљања 
отпадом, односно изградње, коришћења и одржавања постројења за управљање 
отпадом, у складу са законом којим се уређују концесије.  

Изградња и рад постројења за управљање отпадом мора бити у складу са 
одредбама овог закона, закона којим се уређује изградња објеката и другим 
законима.  

Постројење за управљање отпадом не може да започне са радом пре 
добијања дозволе за управљање отпадом у складу са овим законом.  

У постројењима за управљање отпадом отпад се може складиштити, 
третирати ОДНОСНО ПОНОВНО ИСКОРИСТИТИ или одлагати само у складу са 
издатом дозволом. 

Локација за изградњу и рад постројења  

Члан 34.  

Једна или више јединица локалне самоуправе одређују локацију за 
изградњу и рад постројења за складиштење, третман ОДНОСНО ПОНОВНО 
ИСКОРИШЋЕЊЕ или одлагање отпада КОЈИМ УПРАВЉАЈУ на својој територији, 
под условима утврђеним законом, као и споразумом из члана 21. став 2. овог 
закона ако више скупштина јединица локалне самоуправе заједно одлучују о 
локацији постројења за управљање отпадом.  

У случају несагласности јединица локалне самоуправе у погледу 
одређивања локације постројења за управљање отпадом, одлуку о локацији, на 
предлог министарства, односно надлежног органа аутономне покрајине, доноси 
Влада.  



У случају изградње постројења за третман ОДНОСНО ПОНОВНО 
ИСКОРИШЋЕЊЕ или одлагање опасног отпада, министарство доноси одлуку о 
локацији, у складу са законом и по претходно прибављеном мишљењу јединице 
локалне самоуправе, односно и аутономне покрајине за постројења која се граде 
на њеној територији.  

При одређивању локација за изградњу и рад постројења за управљање 
отпадом узимају се у обзир нарочито:  

1) количине и врсте отпада;  
2) начин складиштења, третмана ОДНОСНО ПОНОВНОГ ИСКОРИШЋЕЊА 

или одлагања отпада, односно врсте објеката и постројења;  
2А) ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПРОСТОРА И МОГУЋНОСТ ИЗГРАДЊЕ И 

РАДА ПОСТРОЈЕЊА У СКЛАДУ СА УРБАНИСТИЧКИМ УСЛОВИМА И УСЛОВИМА 
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ; 

3) геолошка, хидролошка, хидрогеолошка, топографска, сеизмолошка и 
педолошка својства земљишта и микроклиматске карактеристике подручја;  

4) близина заштићених природних добара и одлике предела.  
 

Сакупљање и транспорт отпада  

Члан 35.  

Лице које врши сакупљање, односно транспорт отпада сакупља отпад од 
произвођача или власника ВЛАСНИКА И/ИЛИ ДРУГОГ ДРЖАОЦА и транспортује 
га до постројења за управљање отпадом, односно до центра за сакупљање, 
складиштење, трансфер станице или постројења за третман ОДНОСНО 
ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ или одлагање.  

ЛИЦЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА МОРА ДА ИМА ЗАКЉУЧЕН УГОВОР СА 
ОПЕРАТЕРОМ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ НАЧИН 
ПРЕУЗИМАЊА ОТПАДА, ПЛАЋАЊЕ ПРЕКО БАНКОВНОГ РАЧУНА, КАО И ДРУГА 
ПИТАЊА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ ОТПАДА (ВРСТЕ, КОЛИЧИНЕ, 
ПОРЕКЛО, КЛАСИФИКАЦИЈА ОТПАДА, И ДР.).      

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ПРЕДУЗИМА ОДГОВАРАЈУЋЕ МЕРЕ У СКЛАДУ СА 
ЧЛАНОМ 3. И ЧЛАНОМ 6. СТАВ 1. ТАЧКА 3) И ЧЛАНОМ 3. ОВОГ ЗАКОНА ТАКО 
ДА ПОДСТАКНЕ: 

1) ОДВОЈЕНО САКУПЉАЊЕ БИООТПАДА ЗА ПОТРЕБЕ 

КОМПОСТИРАЊА И ДИГЕСТИЈЕ, 

2)  ТРЕТМАН БИООТПАДА НА ТАКАВ НАЧИН ДА ОБЕЗБЕЂУЈЕ 

ВИСОК НИВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ; 

3)  УПОТРЕБУ МАТРИЈАЛА БЕЗБЕДНИХ ЗА ЖИВОТНУ 

СРЕДИНУ ПРОИЗВЕДЕНИХ ИЗ БИООТПАДА. 

САКУПЉЕН МЕШОВИТИ ОТПАД МОЖЕ СЕ ПРИХВАТИТИ КАО 
РЕЦИКЛАБИЛНИ МАТЕРИЈАЛ У ПОСТРОЈЕЊУ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ АКО 
СЕ ОВИ МАТЕРИЈАЛИ У ДАЉЕМ ПРОЦЕСУ РАЗДВАЈАЈУ, У СКЛАДУ СА 
СТАНДАРДИМА КВАЛИТЕТА, ОДНОСНО РЕЦИКЛАЖЕ. 

Отпад намењен за складиштење, третман ОДНОСНО ПОНОВНО 
ИСКОРИШЋЕЊЕ или одлагање може бити транспортован до трансфер станице 
одакле се даље транспортује до постројења за складиштење, третман или 
одлагање.  

Локацију за трансфер станицу одређује јединица локалне самоуправе.  



Ради лакшег даљег третмана ОДНОСНО ПОНОВНОГ ИСКОРИШЋЕЊА 
отпада лица из става 1. овог члана дужна су да обезбеде да различите врсте 
отпада остану одвојене током транспорта.  

Отпад се транспортује у затвореном возилу, контејнеру или на други 
одговарајући начин како би се спречило расипање или испадање отпада приликом 
транспорта, утовара или истовара и како би се спречило загађење ваздуха, воде, 
земљишта и животне средине.  

ОТПАД СЕ ТРАНСПОРТУЈЕ У ЗАТВОРЕНИМ ВОЗИЛУ, АМБАЛАЖИ, 
КОНТЕЈНЕРУ ИЛИ ЦИСТЕРНИ КАКО БИ СЕ СПРЕЧИЛО РАСИПАЊЕ ИЛИ 
ИСПАДАЊЕ ОТПАДА ПРИЛИКОМ ТРАНСПОРТА, УТОВАРА ИЛИ ИСТОВАРА, 
ОДНОСНО ЗАГАЂЕЊЕ ВАЗДУХА, ВОДЕ, ЗЕМЉИШТА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ.  

У случају загађења насталог током транспорта превозник отпада је 
одговоран за чишћење и отклањање загађења подручја. 

Превозник отпада транспортује отпад само на одредиште које је одредио 
пошиљалац.  

Ако се отпад не може испоручити на одредиште, превозник враћа отпад 
пошиљаоцу.  

Опасан отпад се посебно сакупља и транспортује.  
Транспорт опасног отпада врши се у складу са прописима којима се уређује 

транспорт опасних материја.  
НА ТРАНСПОРТ ОПАСНОГ ОТПАДА, ОДНОСНО НАЧИН ТРАНСПОРТА, 

УСЛОВЕ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ПАКОВАЊЕ ОПАСНОГ ОТПАДА И НА ВОЗИЛО И 
ЗАПОСЛЕНЕ НА РУКОВАЊУ И ТРАНСПОРТУ ОПАСНОГ ОТПАДА ПРИМЕЊУЈУ 
СЕ ПРОПИСИ КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ ТРАНСПОРТ ОПАСНОГ ТЕРЕТА. 

 

Складиштење отпада  

Члан 36.  

Отпад се складишти на местима која су технички опремљена за привремено 
чување отпада на локацији произвођача или власника отпада, у центрима за 
сакупљање, трансфер станицама и другим локацијама у складу са овим законом.  

Опасан отпад не може бити привремено складиштен на локацији 
произвођача или власника отпада дуже од 12 месеци, ако овим законом није 
друкчије одређено.  

ЧЛАН 36. 

ОТПАД СЕ СКЛАДИШТИ НА МЕСТИМА КОЈА СУ ТЕХНИЧКИ ОПРЕМЉЕНА 

ЗА ПРИВРЕМЕНО ЧУВАЊЕ ОТПАДА НА ЛОКАЦИЈИ ПРОИЗВОЂАЧА ИЛИ 

ВЛАСНИКА И/ИЛИ ДРУГОГ ДРЖАОЦА ОТПАДА, У ЦЕНТРИМА ЗА САКУПЉАЊЕ, 

ТРАНСФЕР СТАНИЦАМА И ДРУГИМ ЛОКАЦИЈАМА У СКЛАДУ СА ОВИМ 

ЗАКОНОМ.  

СКЛАДИШТЕ ОТПАДА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА МОЖЕ БИТИ: 

1) ПРИВРЕМЕНО СКЛАДИШТЕ НА МЕСТУ НАСТАНКА ОТПАДА У КОЈЕМ 

СЕ ОТПАД ЧУВА РАДИ САКУПЉАЊА;  



2) СКЛАДИШТЕ ОТПАДА КАО ПОСТРОЈЕЊЕ У КОЈЕМ СЕ ОБАВЉА 

ДЕЛАТНОСТ СКЛАДИШТЕЊА ОТПАДА, ОДНОСНО ПРОЦЕС ЊЕГОВОГ 

САКУПЉАЊА И РАЗВРСТАВАЊА, СМЕШТАЈА И ЧУВАЊА, КАО И 

ПРИПРЕМА ЗА ПРЕДАЈУ ИЛИ ОТПРЕМАЊЕ, ОДНОСНО ТРАНСПОРТ 

У ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПОНОВНУ УПОТРЕБУ, РЕЦИКЛАЖУ, ПОНОВНО 

ИСКОРИШЋЕЊЕ ИЛИ ОДЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЦЕНТРЕ ЗА 

САКУПЉАЊЕ ОТПАДА; 

3) СКЛАДИШТЕ ОТПАДА У ПОСТРОЈЕЊУ ЗА РЕЦИКЛАЖУ, ПОНОВНО 

ИСКОРИШЋЕЊЕ ИЛИ ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА У КОЈЕМ СЕ ОТПАД 

ПРИПРЕМА ЗА ТРЕТМАН, УКЉУЧУЈИ И ТРАНСФЕР СТАНИЦУ. 

ДОЗВОЛОМ О УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ, ОДНОСНО ПОТВРДОМ О 
ИЗУЗЕЋУ КОЈА СЕ ИЗДАЈЕ У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ, ОДРЕЂУЈЕ СЕ 
ВРСТА СКЛАДИШТА ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА УЗИМАЈУЋИ У ОБЗИР ЊЕГОВУ 
НАМЕНУ, ВРСТУ И КОЛИЧИНУ ОТПАДА, КАО И ВРЕМЕ ЊЕГОВОГ 
СКЛАДИШТЕЊА. 

ОПАСАН ОТПАД НЕ МОЖЕ БИТИ ПРИВРЕМЕНО СКЛАДИШТЕН НА 

ЛОКАЦИЈИ ПРОИЗВОЂАЧА, ВЛАСНИКА И/ИЛИ ДРУГОГ ДРЖАОЦА ОТПАДА 

ДУЖЕ ОД 12 МЕСЕЦИ, ОСИМ АКО ЈЕ У ТОКУ ПОСТУПАК ПРИБАВЉАЊА 

ДОЗВОЛЕ, А НАЈДУЖЕ 120 ДАНА ОД ИСТЕКА РОКА ИЗ ОВОГ СТАВА. 

Третман отпада  

Члан 37.  

Третман отпада обавља се применом најбољих доступних техника и 
технологија у складу са овим законом.  

Постројења и опрема за третман отпада могу бити стационарна или 
мобилна.  

Третман отпада у стационарном или мобилном постројењу врши се у 
складу са дозволом за третман издатом на основу овог закона.  

За третман отпада у мобилном постројењу прибавља се и одобрење за 
локацију које издаје јединица локалне самоуправе, као и друге дозволе, 
сагласности или исправе у складу са овим законом и другим прописима.  

Министар прописује врсте мобилних постројења за које се издаје дозвола за 
третман отпада. 

ЗА ТРЕТМАН ОТПАДА У МОБИЛНОМ ПОСТРОЈЕЊУ ПРИБАВЉАЈУ СЕ 

ДОЗВОЛЕ, САГЛАСНОСТИ ИЛИ ИСПРАВЕ У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ И 

ДРУГИМ ПРОПИСИМА.  

МИНИСТАР БЛИЖЕ ПРОПИСУЈЕ ВРСТЕ ОТПАДА КОЈЕ СЕ МОГУ 

ТРЕТИРАТИ У МОБИЛНИМ ПОСТРОЈЕЊИМА И ВРСТЕ МОБИЛНИХ 

ПОСТРОЈЕЊА ЗА КОЈЕ СЕ ИЗДАЈЕ ДОЗВОЛА ЗА ТРЕТМАН ОТПАДА.” 

Поновно искоришћење отпада  

Члан 38.  
Отпад се може поново користити за поновну употребу производа за исту 

или другу намену, за рециклажу, односно третман отпада, ради добијања сировине 
за производњу истог или другог производа, као секундарна сировина (папир и 
картон, метал, стакло, пластика, отпад од грађења и рушења, пепео и шљака од 



сагоревања угља из термоенергетских постројења, гипс и сумпор од 
одсумпоравања димних гасова и др.), за енергетско искоришћење, односно 
коришћење вредности отпада његовом биоразградњом или спаљивањем отпада 
уз искоришћење енергије.  

Лице које врши поновно искоришћење отпада обезбеђује да настали 
производи не проузрокују штетни утицај на животну средину од производа који су 
настали од примарних сировина.  

Забрањено је одлагање и спаљивање отпада који се може поново 
користити.  

Изузетно, отпад из става 3. овог члана, може се одложити или спалити, ако 
је то економски оправдано и не угрожава здравље људи и животну средину, уз 
претходно прибављену дозволу министарства.  

Министар ближе прописује услове и начин сакупљања, транспорта, 
складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за 
добијање енергије.  

Министар ближе прописује подстицајне мере за поновну употребу и 
искоришћење отпада као секундарне сировине или за добијање енергије. 

 

ПОНОВНА УПОТРЕБА И ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ 

ЧЛАН 38. 

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ ПРЕДУЗИМА 
НЕОПХОДНЕ МЕРЕ КОЈЕ ОБЕЗБЕЂУЈУ ДА СЕ ОПЕРАЦИЈЕ ПОНОВНОГ 
ИСКОРИШЋЕЊА ОТПАДА ВРШЕ У СКЛАДУ СА ЧЛ. 3. И 6. ОВОГ ЗАКОНА. 

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ ПРЕДУЗИМА 
ОДГОВАРАЈУЋЕ МЕРЕ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПОНОВНЕ УПОТРЕБЕ И ПРИПРЕМЕ 
ЗА ПОНОВНУ УПОТРЕБУ ПРОИЗВОДА, ГДЕ ЈЕ ТО МОГУЋЕ, А НАРОЧИТО: 
РАЗВОЈЕМ СИСТЕМА ЗА РЕПАРАЦИЈУ И ПОНОВНУ УПОТРЕБУ ПРОИЗВОДА, 
ПРИМЕНОМ ЕКОНОМСКИХ ИНСТРУМЕНАТА, КРИТЕРИЈУМА ПРИ 
СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНИХ НАБАВКИ, КАО И УТВРЂИВАЊЕМ ДРУГИХ 
ЦИЉЕВА И МЕРА.  

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ ПРЕДУЗИМА МЕРЕ 
КОЈИМА ОБЕЗБЕЂУЈЕ И ПРОМОВИШЕ ИЛИ УНАПРЕЂУЈЕ ПОНОВНО 
ИСКОРИШЋЕЊЕ ОТПАДА, КАДА ЈЕ ТО У СКЛАДУ СА НАЧЕЛОМ ИЗ ЧЛАНА 6. 
СТАВ 1. ТАЧКА 3) И У ТОМ ЦИЉУ УСПОСТАВЉА ОДВОЈЕНО САКУПЉАЊЕ 
ОТПАДА КАДА ЈЕ ТО ТЕХНИЧКИ, ЕКОЛОШКИ И ЕКОНОМСКИ ИЗВОДЉИВО И 
ОБЕЗБЕЂУЈЕ ДА СЕ ОТПАД НЕ МЕША СА ДРУГИМ ВРСТАМА ОТПАДА ИЛИ 
ДРУГИМ МАТЕРИЈАЛИМА СА РАЗЛИЧИТИМ СВОЈСТВИМА. 

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ ПРЕДУЗИМА И МЕРЕ 
КОЈИМА СЕ ОБЕЗБЕЂУЈЕ ВИСОК КВАЛИТЕТ РЕЦИКЛАЖЕ И, У ТОМ ЦИЉУ, 
УСПОСТАВЉА ОДВОЈЕНО САКУПЉАЊЕ ОТПАДА ГДЕ ЈЕ ТЕХНИЧКИ, 
ЕКОЛОШКИ И ЕКОНОМСКИ ИЗВОДЉИВО И ОДГОВАРАЈУЋЕ, РАДИ 
ИСПУЊЕЊА НЕОПХОДНИХ СТАНДАРДА КВАЛИТЕТА ЗА РЕЛЕВАНТНЕ 
ОБЛАСТИ РЕЦИКЛАЖЕ. 

ОТПАД СЕ МОЖЕ ПОНОВО ИСКОРИСТИТИ ЗА ИСТУ ИЛИ ДРУГУ 
НАМЕНУ, ЗА РЕЦИКЛАЖУ, ОДНОСНО ДРУГЕ ОПЕРАЦИЈЕ ПОНОВНОГ 
ИСКОРИШЋЕЊА, РАДИ ДОБИЈАЊА СИРОВИНЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ИСТОГ ИЛИ 
ДРУГОГ ПРОИЗВОДА, КАО СЕКУНДАРНА СИРОВИНА (ПАПИР И КАРТОН, 
МЕТАЛ, СТАКЛО, ПЛАСТИКА, ОТПАД ОД ГРАЂЕЊА И РУШЕЊА, ПЕПЕО И 
ШЉАКА ОД САГОРЕВАЊА УГЉА ИЗ ТЕРМОЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА, 



ГИПС И СУМПОР ОД ОДСУМПОРАВАЊА ДИМНИХ ГАСОВА, ОТПАДНА УЉА И 
ДР.), ИЛИ РАДИ ИСКОРИШЋЕЊА ВРЕДНОСТИ ОТПАДА ЊЕГОВОМ 
БИОРАЗГРАДЊОМ ИЛИ СПАЉИВАЊЕМ ОТПАДА УЗ ИСКОРИШЋЕЊЕ 
ЕНЕРГИЈЕ. 

ЛИЦЕ КОЈЕ ВРШИ ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ ОТПАДА ОБЕЗБЕЂУЈЕ ДА 
НАСТАЛИ ПРОИЗВОДИ НЕ ПРОУЗРОКУЈУ ШТЕТНИ УТИЦАЈ НА ЖИВОТНУ 
СРЕДИНУ ВЕЋИ ОД ПРОИЗВОДА КОЈИ СУ НАСТАЛИ ОД ПРИМАРНИХ 
СИРОВИНА.  

ЗАБРАЊЕНО ЈЕ ОДЛАГАЊЕ И СПАЉИВАЊЕ ОТПАДА КОЈИ ИСПУЊАВА 
СТАНДАРДЕ ЗА ПОНОВНУ УПОТРЕБУ ИЛИ ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ.  

ИЗУЗЕТНО, ОТПАД ИЗ СТАВА 7. ОВОГ ЧЛАНА, МОЖЕ СЕ ОДЛОЖИТИ 
ИЛИ СПАЛИТИ, АКО ЈЕ ТО ЕКОНОМСКИ ОПРАВДАНО И НЕ УГРОЖАВА 
ЗДРАВЉЕ ЉУДИ И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ, УЗ ПРЕТХОДНО ПРИБАВЉЕНУ 
ДОЗВОЛУ МИНИСТАРСТВА.  

ПОСТРОЈЕЊА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ У ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА 
ОТПАДОМ КОЈА ПОДЛЕЖУ ИЗДАВАЊУ ИНТЕГРИСАНЕ ДОЗВОЛЕ МОГУ 
ПОНОВНО ИСКОРИСТИТИ УВЕЗЕН НЕОПАСАН ОТПАД ЗА СОПСТВЕНЕ 
ПОТРЕБЕ, У СКЛАДУ СА ДОЗВОЛОМ КОЈУ ИЗДАЈЕ МИНИСТАРСТВО, ОДНОСНО 
НАДЛЕЖНИ ОРГАН АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ, ПРЕМА ПРОПИСИМА КОЈИМА 
СЕ УРЕЂУЈЕ ИНТЕГРИСАНО СПРЕЧАВАЊЕ И КОНТРОЛА ЗАГАЂИВАЊА 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ.   

МИНИСТАР БЛИЖЕ ПРОПИСУЈЕ УСЛОВЕ И НАЧИН САКУПЉАЊА, 
ТРАНСПОРТА, ТРЕТМАНА, ОДНОСНО СКЛАДИШТЕЊА, ПОНОВНОГ 
ИСКОРИШЋЕЊА И РЕЦИКЛАЖЕ ОТПАДА КОЈИ СЕ КОРИСТИ КАО СЕКУНДАРНА 
СИРОВИНА ИЛИ ЗА ДОБИЈАЊЕ ЕНЕРГИЈЕ. 

 
Термички третман 

Члан 41. 

Термички третман отпада врши се у складу са дозволом за третман 
издатом на основу овог закона.  

Термички третман врши се у постројењима која су пројектована, изграђена 
и опремљена у складу са овим законом.  

Спаљивање отпада, као термички третман, врши се уз искоришћење 
енергије која се ствара сагоревањем само ако је то економски оправдано и ако се 
за спаљивање отпада не користи додатна енергија, осим за иницијално паљење, 
или се отпад користи као гориво, односно додатно гориво за коинсинерацију.  

Пре спаљивања отпада власник ВЛАСНИК И/ИЛИ ДРУГИ ДРЖАЛАЦ 
опасног отпада обезбеђује испитивање опасних карактеристика отпада при првом 
отпремању отпада у постројење, односно једном годишње за исту врсту опасног 
отпада који се спаљује у истом постројењу у дужем временском периоду.  

Пре спаљивања оператер постројења из става 2. овог члана обезбеђује 
проверу отпада допремљеног за спаљивање, односно његову идентификацију 
према врсти, количини и својствима, контролу пратеће документације и 
узорковање и анализу опасног отпада.  

Оператер је дужан да чува узорке отпада из става 5. овог члана најмање 
један месец након спаљивања отпада.  

Влада ближе прописује врсте отпада за које се врши термички третман, 
услове и критеријуме за одређивање локације, техничке и технолошке услове за 
пројектовање, изградњу, опремање и рад постројења за термички третман отпада, 



поступање са остатком након спаљивања отпада, као и друга питања од значаја за 
рад постројења за термички третман отпада.  

 

Управљање комуналним отпадом  

Члан 43. 

Комунални отпад се сакупља, третира и одлаже у складу са овим законом и 
посебним прописима којима се уређују комуналне делатности.  

КОМУНАЛНИ ОТПАД СЕ САКУПЉА, ПОНОВНО ИСКОРИШЋАВА И 
ОДЛАЖЕ У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ И ПОСЕБНИМ ПРОПИСИМА КОЈИМА 
СЕ УРЕЂУЈУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ. 

Забрањено је мешати опасан отпад са комуналним отпадом.  
Комунални отпад који је већ измешан са опасним отпадом раздваја се ако је 

то економски исплативо, у противном, тај отпад се сматра опасним.  
Домаћинства су дужна да одлажу свој отпад у контејнере или на друге 

начине, које обезбеђује јединица локалне самоуправе, а опасан отпад из 
домаћинства (отпадне батерије, уља, боје и лакови, пестициди и др.) да предају на 
место одређено за селективно сакупљање опасног отпада или овлашћеном 
правном лицу за сакупљање опасног отпада.  

Јединица локалне самоуправе обезбеђује и опрема центре за сакупљање 
комуналног отпада који није могуће одложити у контејнере за комунални отпад 
(кабасти и други отпад).  

ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, У СКЛАДУ СА ЛОКАЛНИМ ПЛАНОМ, 
УРЕЂУЈЕ И ОРГАНИЗУЈЕ: 

1) СЕЛЕКЦИЈУ И ОДВОЈЕНО САКУПЉАЊЕ ОТПАДА, УКЉУЧУЈУЋИ И 

УЧЕСТАЛОСТ САКУПЉАЊА ОТПАДА РАДИ РЕЦИКЛАЖЕ 

(ПАПИР, МЕТАЛ, ПЛАСТИКА И СТАКЛО); 

2) ОБЕЗБЕЂУЈЕ ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА ИЗ ДОМАЋИНСТВА У 

КОНТЕЈНЕРЕ ИЛИ НА ДРУГИ НАЧИН; 

3) ОБЕЗБЕЂУЈЕ И ОПРЕМА ЦЕНТРЕ ЗА САКУПЉАЊЕ ОТПАДА ИЗ 

ДОМАЋИНСТВА КОЈИ НИЈЕ МОГУЋЕ ОДЛОЖИТИ У 

КОНТЕЈНЕРЕ ЗА КОМУНАЛНИ ОТПАД (КАБАСТИ, 

БИОРАЗГРАДИВИ И ДРУГИ ОТПАД), УКЉУЧУЈУЋИ И ОПАСАН 

ОТПАД ИЗ ДОМАЋИНСТВА. 

ДОМАЋИНСТВА СУ ДУЖНА ДА ОДЛАЖУ СВОЈ ОТПАД У КОНТЕЈНЕРЕ 
ИЛИ НА ДРУГЕ НАЧИНЕ, КОЈЕ ОБЕЗБЕЂУЈЕ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ, А ОПАСАН ОТПАД ИЗ ДОМАЋИНСТВА (ОТПАДНЕ БАТЕРИЈЕ И 
АКУМУЛАТОРИ, УЉА, ОТПАД ОД ЕЛЕКТРИЧНИХ И ЕЛЕКТРОНСКИХ 
ПРОИЗВОДА, БОЈЕ И ЛАКОВИ, ПЕСТИЦИДИ И ДР.) ДА ПРЕДАЈУ У ЦЕНТРЕ ЗА 
САКУПЉАЊЕ ОТПАДА ИЗ ДОМАЋИНСТВА ИЛИ ОВЛАШЋЕНОМ ПРАВНОМ 
ЛИЦУ ЗА САКУПЉАЊЕ ОПАСНОГ ОТПАДА. 

Домаћинства и други произвођачи комуналног отпада врше селекцију 
комуналног отпада ради рециклаже.  

Јединица локалне самоуправе уређује организовање и начин селекције и 
сакупљања отпада ради рециклаже, локалним планом управљања отпадом из 
члана 13. овог закона, а који мора да буде у складу са посебним програмом који, на 
предлог министарства, утврђује Влада.  



ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ДУЖНА ЈЕ ДА ИЗВРШИ 
ЕВИДЕНЦИЈУ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА И ПОСТОЈЕЋИХ НЕСАНИТАРНИХ 
ДЕПОНИЈА – СМЕТЛИШТА  НА СВОЈОЈ ТЕРИТОРИЈИ И ДА ОБЕЗБЕДИ 
ЊИХОВО УКЛАЊАЊЕ И САНАЦИЈУ. 

ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ДУЖНА ЈЕ ДА ИЗРАДИ ПРОЈЕКАТ 
САНАЦИЈЕ И РЕКУЛТИВАЦИЈЕ ЗА ПОСТОЈЕЋЕ НЕСАНИТАРНЕ ДЕПОНИЈЕ-
СМЕТЛИШТА, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ.  

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ КОЈЕ УПРАВЉА НЕСАНИТАРНИМ 
ДЕПОНИЈАМА – СМЕТЛИШТИМА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА ДУЖНО ЈЕ ДА  
ДОСТАВИ МИНИСТАРСТВУ, ОДНОСНО НАДЛЕЖНОМ ОРГАНУ АУТОНОМНЕ 
ПОКРАЈИНЕ НА САГЛАСНОСТ РАДНИ ПЛАН ПОСТРОЈЕЊА ИЗ ЧЛАНА 16. ОВОГ 
ЗАКОНА СА ПРОГРАМОМ КОРЕКТИВНИХ МЕРА И ДИНАМИКОМ 
ПРИЛАГОЂАВАЊА РАДА ПОСТРОЈЕЊА У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ И 
ПРОПИСОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА НА ДЕПОНИЈЕ. 

МИНИСТАР ПРОПИСУЈЕ НАЧИН ВОЂЕЊА И ИЗГЛЕД ЕВИДЕНЦИЈЕ 
ДЕПОНИЈА И СМЕТЛИШТА НА ПОДРУЧЈУ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, 
КАО И НАЧИН И РОКОВЕ ЗА ЊЕГОВО ДОСТАВЉАЊЕ. 

 

Управљање опасним отпадом  

Члан 44.  

Влада обезбеђује спровођење мера поступања са опасним отпадом.  
Третман опасног отпада има приоритет у односу на третмане другог отпада 

и врши се само у постројењима која имају дозволу за третман опасног отпада у 
складу са овим законом.  

Приликом сакупљања, разврставања, складиштења, транспорта, поновног 
искоришћења и одлагања, опасан отпад се пакује и обележава на начин који 
обезбеђује сигурност по здравље људи и животну средину.  

Опасан отпад се пакује у посебне контејнере који се израђују према 
карактеристикама опасног отпада (запаљив, експлозиван, инфективан и др.) и 
обележава.  

Забрањено је мешање различитих категорија опасних отпада или мешање 
опасног отпада са неопасним отпадом, осим под надзором квалификованог лица и 
у поступку третмана опасног отпада.  

Забрањено је одлагање опасног отпада без претходног третмана којим се 
значајно смањују опасне карактеристике отпада.  

Забрањено је разблаживање опасног отпада ради испуштања у животну 
средину.  

Министар прописује начин складиштења, паковања и обележавања опасног 
отпада.  

ЧЛАН 44.  

 
ПРОИЗВОДЊА, САКУПЉАЊЕ И ТРАНСПОРТ ОПАСНОГ ОТПАДА, КАО И 

ЊЕГОВО СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН, ОБАВЉАЈУ СЕ ПОД УСЛОВИМА КОЈИ 
ОБЕЗБЕЂУЈУ ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЗДРАВЉЕ ЉУДИ, У СКЛАДУ СА 
ЧЛАНОМ 3. ОВОГ ЗАКОНА, УКЉУЧУЈУЋИ СВЕ АКТИВНОСТИ ОД ПРОИЗВОДЊЕ 
ДО ТРЕТМАНА ОПАСНОГ ОТПАДА, У СКЛАДУ СА ИЗВЕШТАВАЊЕМ О ОТПАДУ, 
НАДЗОРОМ И КАЗНЕНИМ ОДРЕДБАМА НА НАЧИН ПРОПИСАН ОВИМ 
ЗАКОНОМ. 



ВЛАДА ОБЕЗБЕЂУЈЕ СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ПОСТУПАЊА СА ОПАСНИМ 
ОТПАДОМ.  

ТРЕТМАН ОПАСНОГ ОТПАДА ИМА ПРИОРИТЕТ У ОДНОСУ НА 
ТРЕТМАНЕ ДРУГОГ ОТПАДА И ВРШИ СЕ САМО У ПОСТРОЈЕЊИМА КОЈА 
ИМАЈУ ДОЗВОЛУ ЗА ТРЕТМАН ОПАСНОГ ОТПАДА У СКЛАДУ СА ОВИМ 
ЗАКОНОМ.  

ПРИЛИКОМ САКУПЉАЊА, РАЗВРСТАВАЊА, СКЛАДИШТЕЊА, 
ТРАНСПОРТА, ПОНОВНОГ ИСКОРИШЋЕЊА И ОДЛАГАЊА, ОПАСАН ОТПАД СЕ 
ПАКУЈЕ И ОБЕЛЕЖАВА НА НАЧИН КОЈИ ОБЕЗБЕЂУЈЕ СИГУРНОСТ ПО 
ЗДРАВЉЕ ЉУДИ И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ, У СКЛАДУ СА МЕЂУНАРОДНИМ И 
ХАРМОНИЗОВАНИМ СРПСКИМ СТАНДАРДИМА.  

ОПАСАН ОТПАД СЕ ПАКУЈЕ ПРЕМА КАРАКТЕРИСТИКАМА ОПАСНОГ 
ОТПАДА (ЗАПАЉИВ, ЕКСПЛОЗИВАН, ИНФЕКТИВАН И ДР.) И ОБЕЛЕЖАВА У 
СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ТРАНСПОРТ ОПАСНОГ ТЕРЕТА И 
ОВИМ ЗАКОНОМ.  

ЗАБРАЊЕНО ЈЕ МЕШАЊЕ РАЗЛИЧИТИХ КАТЕГОРИЈА ОПАСНОГ 
ОТПАДА ИЛИ МЕШАЊЕ ОПАСНОГ ОТПАДА СА НЕОПАСНИМ ОТПАДОМ, 
ДРУГИМ СУПСТАНЦАМА И МАТЕРИЈАМА, ОСИМ: 

1) У ПОСТРОЈЕЊИМА ЗА КОЈЕ ЈЕ ИЗДАТА ДОЗВОЛА 

ЗА ТРЕТМАН ОПАСНОГ ОТПАДА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 64. 

ОВОГ ЗАКОНА; 

2) АКО СЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЧЛАН 3. ОВОГ ЗАКОНА И НЕ 

ДОЛАЗИ ДО ШТЕТНОГ ДЕЈСТВА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ НА 

ЗДРАВЉЕ ЉУДИ И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ; 

3)  ПОД УСЛОВИМА УТВРЂЕНИМ У ДОЗВОЛИ УЗ 

ПРИМЕНУ НАЈБОЉЕ ДОСТУПНИХ ТЕХНИКА И ПОД 

НАДЗОРОМ КВАЛИФИКОВАНОГ ЛИЦА. 

МЕШАЊЕ ОТПАДА ИЗ СТАВА 6. ОВОГ ЧЛАНА УКЉУЧУЈЕ И 
РАЗБЛАЖИВАЊЕ ОПАСНИХ МАТЕРИЈА.  

У СКЛАДУ СА ТЕХНИЧКИМ И ЕКОНОМСКИМ КРИТЕРИЈУМИМА 
ИЗВОДЉИВОСТИ,  КАДА ЈЕ ОПАСАН ОТПАД ПОМЕШАН НА НАЧИН СУПРОТАН  
ОДРЕДБАМА ОВОГ ЧЛАНА, ОДВАЈАЊЕ СЕ ВРШИ УКОЛИКО ЈЕ ТО МОГУЋЕ И 
НЕОПХОДНО У ПОСТРОЈЕЊУ ИЗ СТАВА 6. ОВОГ ЧЛАНА, ПОД НАДЗОРОМ 
КВАЛИФИКОВАНОГ ЛИЦА, У СКЛАДУ СА СА ЧЛАНОМ 3. ОВОГ ЗАКОНА. 

ОДРЕДБЕ СТ. 1, 5. И 6. ОВОГ ЧЛАНА НЕ ПРИМЕЊУЈУ СЕ НА МЕШАНИ 
ОПАСАН ОТПАД ИЗ ДОМАЋИНСТВА ПРЕ ПРЕУЗИМАЊА ИЗ ЦЕНТАРА ЗА 
САКУПЉАЊЕ РАДИ ПРЕДАЈЕ У ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ 
ИЛИ ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА. 

ОДРЕДБА ИЗ СТАВА 5. ОВОГ ЧЛАНА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ СЕ НА ИЗДВОЈЕНЕ 
ДЕЛОВЕ ОПАСНОГ ОТПАДА НАСТАЛЕ ИЗ ДОМАЋИНСТВА ПРЕ НЕГО ШТО 
БУДУ САКУПЉЕНИ, ОДЛОЖЕНИ ИЛИ ПОНОВО ИСКОРИШЋЕНИ ОД СТРАНЕ  
ОПЕРАТЕРА КОЈИ ИМАЈУ ДОЗВОЛУ ИЛИ СУ РЕГИСТРОВАНИ У СКЛАДУ СА 
ОДРЕДБАМА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ИЛИ РЕГИСТРЕ 
ИЗДАТИХ ДОЗВОЛА ПРОПИСАНИМ ОВИМ ЗАКОНОМ. 

ЗАБРАЊЕНО ЈЕ ОДЛАГАЊЕ ОПАСНОГ ОТПАДА БЕЗ ПРЕТХОДНОГ 
ТРЕТМАНА КОЈИМ СЕ ЗНАЧАЈНО СМАЊУЈУ ОПАСНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
ОТПАДА.  



ЗАБРАЊЕНО ЈЕ РАЗБЛАЖИВАЊЕ ОПАСНОГ ОТПАДА РАДИ 
ИСПУШТАЊА У ЖИВОТНУ СРЕДИНУ.  

МИНИСТАР ПРОПИСУЈЕ НАЧИН СКЛАДИШТЕЊА, ПАКОВАЊА И 
ОБЕЛЕЖАВАЊА ОПАСНОГ ОТПАДА 

 

Документ о кретању отпада  

Члан 45. 

Кретање отпада прати посебан Документ о кретању отпада, осим отпада из 
домаћинства.  

Произвођач, односно власник ВЛАСНИК И/ИЛИ ДРУГИ ДРЖАЛАЦ отпада 
мора да класификује отпад пре отпочињања кретања отпада.  

Произвођач, односно власник ВЛАСНИК И/ИЛИ ДРУГИ ДРЖАЛАЦ тпада 
мора чувати копије докумената о отпреми отпада све док не добије примерак 
попуњеног Документа о кретању отпада од примаоца којим се потврђује да је 
отпад прихваћен.  

Ако произвођач, односно власник ВЛАСНИК И/ИЛИ ДРУГИ ДРЖАЛАЦ  у 
року од 15 дана не прими примерак попуњеног Документа о кретању отпада од 
примаоца, мора покренути поступак провере кретања отпада и дужан је да о 
налазу извести министарство, без одлагања, као и надлежни орган аутономне 
покрајине, ако се кретање отпада врши на територији аутономне покрајине.  

Произвођач, односно власник ВЛАСНИК И/ИЛИ ДРУГИ ДРЖАЛАЦ отпада 
чува комплетирани Документ о кретању отпада најмање две године.  

Министар прописује образац Документа о кретању отпада, као и упутство за 
његово попуњавање.  

Документ о кретању опасног отпада  

Члан 46.  

Кретање опасног отпада прати посебан Документ о кретању опасног отпада 
који попуњава произвођач, односно власник ВЛАСНИК И/ИЛИ ДРУГИ ДРЖАЛАЦ и 
свако ко преузима опасан отпад.  

Документ о кретању опасног отпада састоји се од:  
1) копије претходног обавештења које произвођач, односно власник отпада 

шаље три дана пре започињања кретања опасног отпада министарству са 
подацима о произвођачу, односно власнику, врсти и количинама отпада, 
класификацији отпада, врсти превоза и одредишту, коју је потписао произвођач, 
односно власник;  

1) КОПИЈЕ ПРЕТХОДНОГ ОБАВЕШТЕЊА КОЈЕ ПРОИЗВОЂАЧ, ВЛАСНИК 
И/ИЛИ ДРУГИ ДРЖАЛАЦ ОТПАДА ШАЉЕ 48 САТИ ПРЕ ЗАПОЧИЊАЊА 
КРЕТАЊА ОПАСНОГ ОТПАДА МИНИСТАРСТВУ СА ПОДАЦИМА О 
ПРОИЗВОЂАЧУ, ОДНОСНО ВЛАСНИКУУ СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ 
УРЕЂУЈЕ ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ, КАО И ВРСТИ И ПРОЦЕЊЕНИМ 
КОЛИЧИНАМА ОТПАДА, КЛАСИФИКАЦИЈИ ОТПАДА, ВРСТИ ПРЕВОЗА И 
ОДРЕДИШТУ, КОЈУ ЈЕ ПОТПИСАО ПРОИЗВОЂАЧ, ОДНОСНО ВЛАСНИК;  

2) копије документа из става 2. тачка 1) овог члана коју чува произвођач, 
односно власник ВЛАСНИК И/ИЛИ ДРУГИ ДРЖАЛАЦ, коју је потписало лице које је 
преузело отпад ради превоза (превозник);  



3) копије документа из става 2. тачка 2) овог члана коју чува превозник 
отпада и коју је потписало лице које је преузело отпад на одредишту (прималац);  

4) копије документа из става 2. тачка 3) овог члана коју чува прималац 
отпада;  

5) копије документа из става 2. тачка 4) овог члана коју прималац шаље 
министарству, као и надлежном органу аутономне покрајине, ако се кретање 
отпада врши на територији аутономне покрајине;  

5) КОПИЈЕ ДОКУМЕНТА ИЗ  ТАЧКЕ 4) ОВОГ СТАВА КОЈУ ПРИМАЛАЦ 
ШАЉЕ МИНИСТАРСТВУ, КАО И НАДЛЕЖНОМ ОРГАНУ АУТОНОМНЕ 
ПОКРАЈИНЕ, ОДНОСНО ГРАДУ БЕОГРАДУ, АКО СЕ КРЕТАЊЕ ОТПАДА ВРШИ 
НА ЊИХОВОЈ ТЕРИТОРИЈИ. 

6) копије документа из става 2. тачка 4) овог члана коју прималац шаље 
произвођачу, власник ВЛАСНИКУ  И/ИЛИ ДРУГОМ ДРЖАОЦУ, односно 
пошиљаоцу.  

Копије докумената из става 2. тач. 5) и 6) овог члана користе надлежни 
орган и произвођач, односно власник ВЛАСНИК И/ИЛИ ДРУГИ ДРЖАЛАЦ ради 
комплетирања документације о кретању опасног отпада.  

Произвођач, односно власник ВЛАСНИК И/ИЛИ ДРУГИ ДРЖАЛАЦ отпада 
чува копију документа из става 2. тачка 2) овог члана док не добије копију 
документа из става 2. тачка 6) овог члана од примаоца отпада, односно примерак 
попуњеног Документа о кретању опасног отпада, којом се потврђује да је отпад 
прихваћен.  

Произвођач, односно власник дужан је да копију документа из става 2. тачка 
6) овог члана чува трајно. 

ПРОИЗВОЂАЧ, ОДНОСНО ВЛАСНИК И/ИЛИ ДРУГИ ДРЖАЛАЦ ОТПАДА 
ДУЖАН ЈЕ ДА КОПИЈУ ДОКУМЕНТА ИЗ СТАВА 2. ТАЧКА 6) ОВОГ ЧЛАНА ЧУВА 
ТРАЈНО И ДУЖАН ЈЕ ДА ЈЕ ДОСТАВИ АГЕНЦИЈИ У ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ 
УНОСОМ ПОДАТАКА У ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ НАЦИОНАЛНОГ РЕГИСТРА 
ИЗВОРА ЗАГАЂИВАЊА. 

ДОКУМЕНТОВАНИ ДОКАЗ ДА СУ ОПЕРАЦИЈЕ УПРАВЉАЊА ИЗВРШЕНЕ 
ДОСТАВЉА СЕ И НА ЗАХТЕВ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ИЛИ ПРЕТХОДНОГ 
ВЛАСНИКА И/ИЛИ ДРУГОГ ДРЖАОЦА ОТПАДА. 

Ако произвођач, односно власник ВЛАСНИК И/ИЛИ ДРУГИ ДРЖАЛАЦ у 
року од 15 дана од дана добијања копије документа из става 2. тачка 2) овог члана 
не прими копију документа из става 2. тачка 6) овог члана којом се потврђује да је 
отпад преузет, мора покренути поступак провере кретања отпада и дужан је да о 
налазу извести министарство, без одлагања.  

Министарство чува копију документа из става 2. тачка 1) овог члана све док 
не прими копију документа из става 2. тачка 5) овог члана од примаоца отпада 
којом се потврђује да је отпад примљен.  

У случају да министарство у року од 30 дана од дана добијања копије 
документа из става 2. тачка 1) овог члана не добије копију документа из става 2. 
тачка 5) овог члана од примаоца отпада да је отпад примљен, или уколико не 
прими обавештење од произвођача, односно власник ВЛАСНИКА И/ИЛИ ДРУГОГ 
ДРЖАОЦА о евентуалном проблему, министарство започиње поступак провере 
кретања отпада.  

Министар прописује образац Документа о кретању опасног отпада, као и 
упутство за његово попуњавање.  

МИНИСТАР ПРОПИСУЈЕ ОБРАЗАЦ ДОКУМЕНТА О КРЕТАЊУ ОПАСНОГ 
ОТПАДА, ОБРАЗАЦ ПРЕТХОДНОГ ОБАВЕШТЕЊА, НАЧИН ЊЕГОВОГ 
ДОСТАВЉАЊА  КАО И УПУТСТВО ЗА ЊИХОВО ПОПУЊАВАЊЕ. 



 
 

Управљање истрошеним батеријама и акумулаторима 
Члан 47. 

 
Забрањен је промет батерија и акумулатора који садрже више од 0,0005% 

масених живе, ако овим законом није друкчије одређено.  
Изузетно од става 1. овог члана, може бити дозвољен промет дугмастих 

батерија и батерија које се састоје од комбинација дугмастих батерија са 
садржајем не већим од 2% масених живе.  

Забрањен је промет преносивих батерија и акумулатора, укључујући оне 
који су уграђени у уређаје, који садрже више од 0,002% масених кадмијума, осим 
оних које се користе у сигурносним и алармним системима, медицинској опреми 
или бежичним електричним алатима, ако овим законом није друкчије одређено.  

Произвођач опреме са уграђеним батеријама и акумулаторима дужан је да 
обезбеди њихову уградњу у уређај тако да корисник после њихове употребе може 
лако да их одвоји.  

Произвођач и увозник батерија и акумулатора, као и произвођач и увозник 
опреме са уграђеним батеријама и акумулаторима дужан је да их обележава 
користећи ознаке које садрже упутства и упозорења за одвојено сакупљање, 
садржај тешких метала, могућност рециклирања или одлагања и др.  

Произвођач и увозник батерија и акумулатора дужан је да води и чува 
евиденцију о количини произведених или увезених производа.  

Власник ВЛАСНИК И/ИЛИ ДРУГИ ДРЖАЛАЦ истрошених батерија и 
акумулатора, осим домаћинстава, дужан је да их преда ради третмана лицу које за 
то има дозволу.  

Лице које врши сакупљање, складиштење и третман истрошених батерија и 
акумулатора мора да има дозволу, да води и чува евиденцију о истрошеним 
батеријама и акумулаторима и о количини која је сакупљена, ускладиштена или 
третирана и податке о томе доставља Агенцији.  

Министар ближе прописује садржину и изглед ознака на батеријама, 
дугмастим батеријама и акумулаторима према садржају опасних материја, начин и 
поступак управљања истрошеним батеријама и акумулаторима, као и уређајима са 
уграђеним батеријама и акумулаторима.  

Управљање отпадним уљима 
 

Члан 48. 
 

Отпадна уља, у смислу овог закона, јесу сва минерална или синтетичка уља 
или мазива, која су неупотребљива за сврху за коју су првобитно била намењена, 
као што су хидраулична уља, моторна, турбинска уља или друга мазива, бродска 
уља, уља или течности за изолацију или пренос топлоте, остала минерална или 
синтетичка уља, као и уљни остаци из резервоара, мешавине уље - вода и 
емулзије.  

Забрањено је:  
1) испуштање или просипање отпадних уља у или на земљиште, 

површинске и поџемне воде и у канализацију;  
2) одлагање отпадних уља и неконтролисано испуштање остатака од 

прераде отпадних уља;  



3) мешање отпадних уља током сакупљања и складиштења са ПЦБ и 
коришћеним ПЦБ или халогеним материјама и са материјама које нису отпадна 
уља, или мешање са опасним отпадом;  

4) свака врста прераде отпадних уља која загађује ваздух у 
концентрацијама изнад прописаних граничних вредности.  

Произвођач отпадног уља, у зависности од количине отпадног уља коју 
годишње произведе, дужан је да обезбеди пријемно место до предаје ради 
третмана лицу које за то има дозволу.  

Власници ВЛАСНИК И/ИЛИ ДРУГИ ДРЖАЛАЦ отпадних уља који нису 
произвођачи отпадног уља дужни су да отпадно уље предају лицу које врши 
сакупљање и третман.  

Лице које врши сакупљање, складиштење и третман отпадних уља мора да 
има дозволу, да води и чува евиденцију о отпадним уљима и о количини која је 
сакупљена, ускладиштена или третирана, као и о коначном одлагању остатака 
после третмана и податке о томе доставља Агенцији.  

Отпадно јестиво уље које настаје обављањем угоститељске и туристичке 
делатности, у индустрији, трговини и другим сличним делатностима у којима се 
припрема више од 50 оброка дневно сакупља се ради прераде и добијања 
биогорива.  

Власници ВЛАСНИК И/ИЛИ ДРУГИ ДРЖАЛАЦ отпадних јестивих уља дужни 
су да отпадно јестиво уље које настаје припремом хране сакупљају одвојено од 
другог отпада и предају лицу које има дозволу за сакупљање, односно третман 
отпадних уља.  

Министар ближе прописује услове, начин и поступак управљања отпадним 
уљима.  

Управљање отпадом од електричних и електронских производа 

Члан 50. 

Отпад од електричних и електронских производа не може се мешати са 
другим врстама отпада.  

Забрањено је одлагање отпада од електричних и електронских производа 
без претходног третмана.  

Отпадне течности од електричних и електронских производа морају бити 
одвојене и третиране на одговарајући начин.  

Компоненте отпада од електричних и електронских производа које садрже 
РСВ обавезно се одвајају и обезбеђује се њихово адекватно одлагање.  

Произвођач или увозник електричних или електронских производа дужан је 
да идентификује рециклабилне компоненте тих производа.  

Лица која преузимају отпад од електричних или електронских производа 
после њихове употребе издају и чувају потврде о преузимању, као и потврде о 
њиховом упућивању на третман ОДНОСНО ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ и 
одлагање.  

Обавеза преузимања из става 6. овог члана не односи се на делове 
електричних или електронских производа.  

Лице које врши сакупљање, третман ОДНОСНО ПОНОВНО 
ИСКОРИШЋЕЊЕ или одлагање отпада од електричних и електронских производа 
мора да има дозволу, да води евиденцију о количини и врсти преузетих 
електричних или електронских производа и податке о томе доставља Агенцији.  



При стављању у промет може се забранити или ограничити коришћење 
нове електричне и електронске опреме која садржи олово, живу, кадмијум, 
шестовалентни хром, полибромоване бифениле (PBB) и полибромоване дифенил 
етре (PBDE).  

Министар ближе прописује листу електричних и електронских производа, 
мере забране и ограничења коришћења електричне и електронске опреме која 
садржи опасне материје, начин и поступак управљања отпадом од електричних и 
електронских производа.  

Управљање отпадним флуоресцентним цевима које садрже живу  

Члан 51. 

Отпадне флуоресцентне цеви које садрже живу одвојено се сакупљају.  
Забрањено је без претходног третмана одлагати отпадне флуоресцентне 

цеви које садрже живу.  
Власник ВЛАСНИК И/ИЛИ ДРУГИ ДРЖАЛАЦ отпадних флуоресцентних 

цеви које садрже живу дужан је да их преда ради третмана лицу које за то има 
дозволу.  

Лице које врши сакупљање, третман ОДНОСНО ПОНОВНО 
ИСКОРИШЋЕЊЕ или одлагање отпадних флуоресцентних цеви које садрже живу 
мора да има дозволу, да води и чува евиденцију о количини која је сакупљена, 
третирана или одложена и податке о томе доставља Агенцији.  

Министар ближе прописује начин и поступак за управљање отпадним 
флуоресцентним цевима које садрже живу. 
 

Управљање PCB и PCB отпадом  

Члан 52.  

Отпад који садржи PCB одвојено се сакупља.  
Забрањено је:  
1) допуњавање трансформатора са PCB;  
2) поновно коришћење PCB отпада;  
3) добијање рециклажом PCB из PCB отпада;  
4) привремено складиштење PCB, PCB отпада или уређаја који садржи PCB 

дуже од 24 месеца пре обезбеђивања њиховог одлагања или деконтаминације;  
5) спаљивање PCB или PCB отпада на бродовима;  
6) коришћење уређаја који садрже PCB ако нису у исправном радном стању 

или ако цуре.  
Власник  PCB и PCB отпада дужан је да обезбеди њихово одлагање, 

односно деконтаминацију.  
ВЛАСНИК И/ИЛИ ДРУГИ ДРЖАЛАЦ PCB и PCB ОТПАДА ДУЖАН ЈЕ ДА 

ОБЕЗБЕДИ ЊИХОВО ОДЛАГАЊЕ, ОДНОСНО ДЕКОНТАМИНАЦИЈУ, НА НАЧИН 
ПРОПИСАН У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ. 

Власник ДРЖАЛАЦ уређаја у употреби који садржи PCB или за који постоји 
могућност да је контаминиран садржајем PCB, дужан је да изврши испитивање 
садржаја PCB преко овлашћене лабораторије за испитивање отпада.  

ВЛАСНИК И/ИЛИ ДРУГИ ДРЖАЛАЦ УРЕЂАЈА У УПОТРЕБИ КОЈИ САДРЖИ 
РСВ ИЛИ ЗА КОЈИ ПОСТОЈИ МОГУЋНОСТ ДА ЈЕ КОНТАМИНИРАН САДРЖАЈЕМ 
РСВ, ДУЖАН ЈЕ ДА ИЗВРШИ ИСПИТИВАЊЕ САДРЖАЈА РСВ У ЛАБОРАТОРИЈИ 
АКРЕДИТОВАНОЈ ЗА ИСПИТИВАЊЕ САДРЖАЈА РСВ. 



Власник ВЛАСНИК И/ИЛИ ДРУГИ ДРЖАЛАЦ уређаја који садржи више од 5 
дм3 PCB дужан је министарству да пријави уређај, достави план замене, односно 
одлагања и деконтаминације уређаја, обезбеди одлагање, односно њихову 
деконтаминацију, као и да о свим променама података који се односе на уређај 
обавештава министарство у року од три месеца од дана настанка промене.  

ЛИЦА КОЈА ВРШЕ ОДЛАГАЊЕ PCB ДУЖНА СУ ДА ДРЖАОЦИМА КОЈИ 
ДОСТАВЕ УПОТРЕБЉАВАНИ PCB, ИЗДАЈУ ПОТВРДУ КОЈОМ СЕ СПЕЦИФИКУЈУ 
СВОЈСТВА И КОЛИЧИНЕ PCB. 

ВЛАСНИК И/ИЛИ ДРУГИ ДРЖАЛАЦ PCB, PCB ОТПАДА И/ИЛИ УРЕЂАЈА 
КОЈИ САДРЖЕ PCB ДУЖАН ЈЕ ДА ПРЕ ПРЕДАЈЕ PCB, PCB ОТПАДА И/ИЛИ 
ОПРЕМЕ КОЈА САДРЖИ PCB ЛИЦУ КОЈЕ ИМА ДОЗВОЛУ У СКЛАДУ СА ОВИМ 
ЗАКОНОМ ПРЕДУЗМЕ СВЕ МЕРЕ ПРЕДОСТРОЖНОСТИ КАКО БИ СЕ ИЗБЕГАО 
РИЗИК ОД ПОЖАРА, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВО ДРЖАЊЕ ДАЉЕ ОД 
ЗАПАЉИВИХ ПРОИЗВОДА. 

УРЕЂАЈИ КОЈИ САДРЖЕ PCB МАЊЕ ОД 5 DM3 КОЈИ СУ САСТАВНИ 
ДЕЛОВИ ДРУГИХ УРЕЂАЈА МОРАЈУ СЕ УКЛОНИТИ И ОДВОЈЕНО САКУПИТИ, 
РЕЦИКЛИРАТИ ИЛИ ОДЛОЖИТИ, ПО ПРЕСТАНКУ УПОТРЕБЕ УРЕЂАЈА ЧИЈИ 
СУ САСТАВНИ ДЕО. 

Поред власника ВЛАСНИКA И/ИЛИ ДРУГOГ ДРЖАОЦА, уређај из става 5. 
овог члана може да пријави и лице које одржава тај уређај.  

Сви уређаји који садрже PCB и просторије или постројења у којима су 
смештени, као и деконтаминирани уређаји морају бити означени.  

Лице које врши сакупљање, третман, деконтаминацију или одлагање PCB 
отпада мора да има дозволу, да води и чува евиденцију о количини која је 
сакупљена, третирана или одложена и податке о томе доставља Агенцији.  

Агенција води регистар уређаја у употреби који садрже PCB ЧИЈИ СУ 
ПОДАЦИ ЈАВНИ.  

Министар ближе прописује:  
1) садржину, изглед ознаке и начин означавања уређаја који садрже PCB и 

просторије или постројења у којима су смештени, као и деконтаминираних уређаја;  
2) начин одлагања PCB или PCB отпада, деконтаминације уређаја који 

садрже PCB и методе испитивања садржаја PCB;  
3) садржину пријаве података и регистра уређаја у употреби који садрже 

PCB и PCB отпада;  
 4) садржај захтева за издавање дозволе за деконтаминацију уређаја који 
садрже PCB; 
 5) УПУТСТВО ЗА САКУПЉАЊЕ И ОДЛАГАЊЕ УРЕЂАЈА КОЈИ САДРЖЕ 
PCB МАЊЕ ОД 5 DM3 КОЈИ СУ САСТАВНИ ДЕЛОВИ ДРУГИХ УРЕЂАЈА. 

Управљање отпадом који садржи, састоји се или је контаминиран 
дуготрајним органским загађујућим материјама (ПОПс отпад)  

Члан 53. 

ПОПс отпад, у смислу овог закона, јесте отпад који се састоји, садржи или је 
контаминиран дуготрајним органским загађујућим материјама (ПОПс материје).  

Лице које врши третман ОДНОСНО ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ или 
одлагање отпада из става 1. овог члана дужно је да обезбеди да остаци после 
третмана немају карактеристике ПОПс материја.  

Власник ВЛАСНИК И/ИЛИ ДРУГИ ДРЖАЛАЦ ПОПс отпада дужан је да 
министарству пријави врсту и количину ПОПс отпада.  



Министар ближе прописује листу ПОПс материја, начин и поступак за 
управљање ПОПс отпадом и граничне вредности концентрација ПОПс материја 
које се односе на одлагање отпада који садржи или је контаминиран ПОПс 
материјама.  

 
Управљање отпадом који садржи азбест 

Члан 54. 
 
Отпад који садржи азбест одвојено се сакупља, пакује, складишти и одлаже 

на депонију на видљиво означеном месту намењеном за одлагање отпада који 
садржи азбест.  

Произвођач или власник ВЛАСНИК И/ИЛИ ДРУГИ ДРЖАЛАЦ отпада који 
садржи азбест обавезан је да примени мере за спречавање разношења азбестних 
влакана и прашине у животној средини.  

Власник ВЛАСНИК И/ИЛИ ДРУГИ ДРЖАЛАЦ отпада који садржи азбест 
дужан је да води евиденцију о количинама отпада који складишти или одлаже и 
податке о томе доставља Агенцији.  

Министар ближе прописује начин паковања, критеријуме, услове и начин 
коначног одлагања отпада који садржи азбест и друге мере за спречавање 
разношења азбестних влакана и прашине у животној средини.  

 
Управљање отпадом из објеката у којима се обавља здравствена заштита и 

фармацеутским отпадом  

Члан 56.  

Отпад из објеката у којима се обавља здравствена заштита обавезно се 
разврстава на месту настанка на опасан и неопасан.  

Опасан отпад из објеката у којима се обавља здравствена заштита укључује 
инфективни, патолошки, хемијски, токсични или фармацеутски отпад, као и 
цитотоксичне лекове, оштре инструменте и други опасан отпад.  

Лица која управљају објектима из става 1. овог члана дужна су да израде 
план управљања отпадом и именују одговорно лице за управљање отпадом.  

План управљања отпадом у објектима у којима се годишње произведе више 
од 500 килограма опасног отпада одобрава министарство надлежно за послове 
здравља у сарадњи са министарством.  

Одговорно лице из става 3. овог члана дужно је да води евиденцију о 
количинама опасног отпада и податке о томе доставља Агенцији.  

Фармацеутски отпад укључује фармацеутске производе, лекове и 
хемикалије који су расути, припремљени а неупотребљени или им је истекао рок 
употребе или се морају одбацити из било којег разлога.  

Произвођач и власник фармацеутског отпада дужан је да са 
фармацеутским отпадом поступа као са опасним отпадом.  

Апотеке и здравствене установе дужне су да неупотребљиве лекове 
(лекови са истеклим роком трајања, расути лекови, неисправни лекови у погледу 
квалитета и др.) врате произвођачу, увознику или дистрибутеру ради безбедног 
третмана кад год је то могуће, нарочито цитостатике и наркотике. У случају да то 
није могуће, овај отпад се доставља апотекама које су дужне да преузимају 
неупотребљиве лекове од грађана.  

Апотеке и здравствене установе воде и чувају евиденцију о фармацеутском 
отпаду и податке достављају Агенцији.  

Министар надлежан за послове здравља и министар ближе прописују:  



1) садржину плана управљања отпадом, начин и поступак управљања 
опасним отпадом из објеката у којима се обавља здравствена заштита;  

2) начин управљања фармацеутским отпадом и листу апотека које су дужне 
да преузимају неупотребљиве лекова од грађана.  

 
УПРАВЉАЊЕ МЕДИЦИНСКИМ ОТПАДОМ 

ЧЛАН 56. 

ПРОИЗВОЂАЧ МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА ДУЖАН ЈЕ ДА САЧИНИ ПЛАН 
УПРАВЉАЊА МЕДИЦИНСКИМ ОТПАДОМ АКО ГОДИШЊЕ ПРОИЗВОДИ ВИШЕ 
ОД 100 ТОНА НЕОПАСНОГ МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА И/ИЛИ 200 КG ОПАСНОГ 
МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА. 

НА ПЛАН УПРАВЉАЊА МЕДИЦИНСКИМ ОТПАДОМ ИЗ ЗДРАВСТВЕНИХ 
УСТАНОВА, ДРУГИХ ОБЛИКА ЗДРАВСТВЕНЕ СЛУЖБЕ (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: 
ПРИВАТНА ПРАКСА), ДРУГИХ ПРАВНИХ ЛИЦА, ОДНОСНО УСТАНОВА У 
КОЈИМА СЕ ОБАВЉА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЉУДИ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ, 
КАО И СА ЊИМА ПОВЕЗАНИХ МЕДИЦИНСКИХ, ОБРАЗОВНИХ И НАУЧНО-
ИСТРАЖИВАЧКИХ ДЕЛАТНОСТИ КОЈЕ ПРОИЗВОДЕ ВИШЕ ОД 500 KG 
ОПАСНОГ МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА ГОДИШЊЕ САГЛАСНОСТ ДАЈЕ 
МИНИСТАРСТВО НАДЛЕЖНО ЗА ПОСЛОВЕ ЗДРАВЉА, УЗ ПРЕТХОДНО 
ПРИБАВЉЕНО МИШЉЕЊЕ ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ОСНОВАНОГ ЗА 
ТЕРИТОРИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, А У САРАДЊИ СА МИНИСТАРСТВОМ.  

ПЛАН УПРАВЉАЊА МЕДИЦИНСКИМ ОТПАДОМ ИЗ ВЕТЕРИНАРСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЈА И ОБЈЕКАТА У КОЈИМА СЕ ОБАВЉА ВЕТЕРИНАРСКА 
ДЕЛАТНОСТ ОДОБРАВА МИНИСТАРСТВО НАДЛЕЖНО ЗА ПОСЛОВЕ 
ВЕТЕРИНАРСТВА, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ 
ВЕТЕРИНАРСТВО И ОВИМ ЗАКОНОМ.  

ПРОИЗВОЂАЧ МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА, ОБЕЗБЕЂУЈЕ, КАДА ЈЕ ТО 
МОГУЋЕ, СМАЊЕЊЕ КОЛИЧИНЕ И/ИЛИ ОПАСНИХ КАРАКТЕРИСТИКА 
МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА НА МЕСТУ НАСТАНКА, КАО И ПОНОВНО 
ИСКОРИШЋЕЊЕ ОТПАДА.  

ПРОИЗВОЂАЧ МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА САКУПЉА САВ ОТПАД НА 
МЕСТУ НАСТАНКА И РАЗВРСТАВА ОПАСАН ОД НЕОПАСНОГ ОТПАДА, 
ОДНОСНО РАЗЛИЧИТЕ ВРСТЕ ОПАСНОГ МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА И ОДЛАЖЕ У 
ОДГОВАРАЈУЋУ АМБАЛАЖУ ПРИЛАГОЂЕНУ ЊЕГОВИМ СВОЈСТВИМА, 
КОЛИЧИНИ, НАЧИНУ ПРИВРЕМЕНОГ ОДЛАГАЊА, ПРЕВОЗА И ТРЕТМАНА. 

САКУПЉАЊЕ И ТРАНСПОРТ ОПАСНОГ МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА, 
РАЗВРСТАНОГ, УПАКОВАНОГ И ОБЕЛЕЖЕНОГ У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ И 
ПРОПИСОМ ДОНЕТИМ НА ОСНОВУ ОВОГ ЗАКОНА, ВРШИ СЕ СПЕЦИЈАЛНИМ 
ВОЗИЛИМА ЗА ТРАНСПОРТ МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА ОД ПРОИЗВОЂАЧА 
МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА ДО ОПЕРАТЕРА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ТРЕТМАН ОТПАДА, 
У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА О УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ И ПРОПИСИМА О 
ТРАНСПОРТУ ОПАСНИХ ТЕРЕТА.  

ПРОИЗВОЂАЧ ОПАСНОГ МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА МОРА ДА ИМА 
ЗАКЉУЧЕН УГОВОР СА ЛИЦЕМ КОЈЕ ИМА ДОЗВОЛУ ЗА САКУПЉАЊЕ И 
ТРАНСПОРТ МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА, АКО НЕ ПОСЕДУЈЕ СОПСТВЕНО 
ВОЗИЛО ЗА ТРАНСПОРТ МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА. 

ЛИЦЕ КОЈЕ ИМА ДОЗВОЛУ ЗА САКУПЉАЊЕ И ТРАНСПОРТ ОПАСНОГ 
МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ, МОРА СА ОПЕРАТЕРОМ 



ПОСТРОЈЕЊА ЗА ТРЕТМАН ОТПАДА ДА ЗАКЉУЧИ УГОВОР О ПРЕУЗИМАЊУ 
ТОГ ОТПАДА.  

ОТПАД КОЈИ ЈЕ НАСТАО ОБАВЉАЊЕМ КУЋНОГ ЛЕЧЕЊА  И ОСТАЛИХ 
СЛИЧНИХ АКТИВНОСТИ У КОЈИМА НАСТАЈЕ МЕДИЦИНСКИ ОТПАД, ПРЕУЗИМА 
ЛИЦЕ КОЈЕ ОБАВЉА ТУ ДЕЛАТНОСТ И ОБЕЗБЕЂУЈЕ ЊЕГОВ ТРЕТМАН ИЛИ 
БЕЗБЕДНО ОДЛАГАЊЕ О СОПСТВЕНОМ ТРОШКУ, У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА 
КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ.  

ЛИЦЕ КОЈЕ ВРШИ ТРАНСПОРТ ОПАСНОГ МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА 
ОБЕЗБЕЂУЈЕ РЕДОВНО ЧИШЋЕЊЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЈУ ВОЗИЛА ЗА 
ТРАНСПОРТ. 

ПРОИЗВОЂАЧ ОПАСНОГ МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА, ПРЕ ТРАНСПОРТА, 
ТРЕТМАНА ИЛИ ПРЕДАЈЕ ТОГ ОТПАДА ОПЕРАТЕРУ ПОСТРОЈЕЊА ЗА 
ТРЕТМАН ОТПАДА, СКЛАДИШТИ ТАЈ ОТПАД НА МЕСТУ ПРЕДВИЂЕНОМ САМО 
ЗА ТУ НАМЕНУ. 

ПРОИЗВОЂАЧ ОПАСНОГ МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА ВРШИ ТРЕТМАН 
СОПСТВЕНОГ МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА, САМОСТАЛНО ИЛИ ПРЕКО ТРЕЋЕГ 
ЛИЦА СА КОЈИМ ИМА ЗАКЉУЧЕН УГОВОР КОЈЕ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ 
УТВРЂЕНЕ ОВИМ ЗАКОНОМ. 

ПРОИЗВОЂАЧ МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА ДУЖАН ЈЕ ПОДАТКЕ О 
КОЛИЧИНАМА ОТПАДА ПО ВРСТАМА И НАЧИНУ ПОСТУПАЊА ДОСТАВЉА 
АГЕНЦИЈИ. 

ЛИЦЕ КОЈЕ ВРШИ САКУПЉАЊЕ, ТРАНСПОРТ, ТРЕТМАН, ОДНОСНО 
СКЛАДИШТЕЊЕ, ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ И ОДЛАГАЊЕ ОСТАТКА НАКОН 
ТРЕТМАНА МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА МОРА ДА ИМА ДОЗВОЛУ, ДА ВОДИ 
ЕВИДЕНЦИЈУ О КОЛИЧИНИ И ВРСТИ МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА КОЈА ЈЕ 
САКУПЉЕНА, ТРАНСПОРТОВАНА, ТРЕТИРАНА, ОДНОСНО УСКЛАДИШТЕНА И 
ОДЛОЖЕНА И ДА ПОДАТКЕ О ТОМЕ ДОСТАВЉА АГЕНЦИЈИ. 

МЕДИЦИНСКИ ОТПАД СЕ ИЗВОЗИ АКО У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ НЕМА 
ТЕХНИЧКИХ МОГУЋНОСТИ И/ИЛИ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПОНОВНО 
ИСКОРИШЋЕЊЕ ИЛИ ОДЛАГАЊЕ ТОГ ОТПАДА НА ЕКОЛОШКИ ПРИХВАТЉИВ 
И ЕФИКАСАН НАЧИН, У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ И ПРОПИСИМА КОЈИМ СЕ 
УРЕЂУЈЕ МЕЂУНАРОДНИ ТРАНСПОРТ ОТПАДА. 

МИНИСТАР НАДЛЕЖАН ЗА ПОСЛОВЕ ЗДРАВЉА И МИНИСТАР 
СПОРАЗУМНО ПРОПИСУЈУ САДРЖИНУ ПЛАНА УПРАВЉАЊА МЕДИЦИНСКИМ 
ОТПАДОМ ИЗ УСТАНОВА У КОЈИМА СЕ ОБАВЉА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
ЉУДИ, НАЧИН И ПОСТУПАК УПРАВЉАЊА МЕДИЦИНСКИМ ОТПАДОМ. 
 

УПРАВЉАЊЕ ФАРМАЦЕУТСКИМ ОТПАДОМ 
 

ЧЛАН 56А 
АПОТЕКЕ КОЈЕ СУ ОСНОВАНЕ КАО ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ, 

ОДНОСНО ВЕТЕРИНАРСКА ОРГАНИЗАЦИЈА, КАО И АПОТЕКЕ ОСНОВАНЕ КАО 
ПРИВАТНА ПРАКСА ДУЖНЕ СУ: 

1) ДА ПРЕУЗМУ ФАРМАЦЕУТСКИ ОТПАД ПРОИЗВЕДЕН ОД ГРАЂАНА И 
ДА ТАЈ ОТПАД ПРЕДАЈУ ЛИЦИМА КОЈА ВРШЕ САКУПЉАЊЕ, ТРАНСПОРТ, 
ТРЕТМАН, ОДНОСНО  СКЛАДИШТЕЊЕ, ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ И 
ОДЛАГАЊЕ ИЛИ ИЗВОЗ ФАРМАЦЕУТСКОГ ОТПАДА; 

2) ДА ВОДЕ ПОСЕБНУ ЕВИДЕНЦИЈУ О СОПСТВЕНОМ ФАРМАЦЕУТСКОМ 
ОТПАДУ И ПОДАТКЕ О ТОМЕ ДОСТАВЉАЈУ АГЕНЦИЈИ; 



3) ДА У ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ АПОТЕКЕ ОБЕЗБЕДЕ ПРОСТОР ЗА 
КОНТЕЈНЕР ЗА БЕСПЛАТНО САКУПЉАЊЕ НЕУПОТРЕБЉИВИХ ЛЕКОВА ОД 
ГРАЂАНА;       

4) ДА ЗАКЉУЧЕ УГОВОР СА ЛИЦЕМ ИЗ ТАЧКЕ 1) ОВОГ СТАВА О 
ПРАВИМА, ОБАВЕЗАМА И ОДГОВОРНОСТИМА У ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА 
ФАРМАЦЕУТСКИМ ОТПАДОМ ОД ГРАЂАНА; 

5) ДА НА ВИДНОМ МЕСТУ ИСТАКНУ ОБАВЕШТЕЊЕ ДА СЕ У ТОЈ 
АПОТЕЦИ ПРИКУПЉАЈУ НЕУПОТРЕБЉИВИ ЛЕКОВИ ОД ГРАЂАНА, КАО И ДА 
ЗА ВРАЋАЊЕ НЕУПОТРЕБЉИВИХ ЛЕКОВА ГРАЂАНИ НЕ ПЛАЋАЈУ НАКНАДУ. 

ГРАЂАНИ, ОДНОСНО ДРЖАОЦИ ЖИВОТИЊА, СУ ДУЖНИ ДА 
НЕУПОТРЕБЉИВЕ ЛЕКОВЕ ПРЕДАЈУ АПОТЕЦИ КОЈА ЈЕ ОСНОВАНА КАО 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА, ОДНОСНО ВЕТЕРИНАРСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ИЛИ 
АПОТЕЦИ КОЈА ЈЕ ОСНОВАНА КАО ПРИВАТНА ПРАКСА. 

КОНТЕЈНЕР ИЗ СТАВА 1. ТАЧКА 3) ОВОГ ЧЛАНА ПОСТАВЉА ЛИЦЕ КОЈЕ 
ВРШИ САКУПЉАЊЕ, ТРАНСПОРТ, ТРЕТМАН, ОДНОСНО  СКЛАДИШТЕЊЕ, 
ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ И ОДЛАГАЊЕ ИЛИ ИЗВОЗ ФАРМАЦЕУТСКОГ 
ОТПАДА КОЈЕ ИМА ДОЗВОЛУ У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ.  

ОТПАД КОЈИ САДРЖИ ПСИХОАКТИВНЕ КОНТРОЛИСАНЕ СУПСТАНЦЕ И 
ПРЕКУРСОРЕ ТРЕТИРА СЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНИМА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ 
ОБЛАСТ ПСИХОАКТИВНИХ КОНТРОЛИСАНИХ СУПСТАНЦИ И ПРЕКУРСОРА, 
ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ОБЛАСТ ЛЕКОВА, КАО И ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ 
УРЕЂУЈЕ УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ. 

МИНИСТАР НАДЛЕЖАН ЗА ПОСЛОВЕ ЗДРАВСТВА, МИНИСТАР 
НАДЛЕЖАН ЗА ПОСЛОВЕ ВЕТЕРИНАРСТВА И МИНИСТАР СП0РАЗУМНО 
ПРОПИСУЈУ НАЧИН И ПОСТУПАК УПРАВЉАЊА ФАРМАЦЕУТСКИМ ОТПАДОМ. 

 

ТРОШКОВИ УПРАВЉАЊА МЕДИЦИНСКИМ И ФАРМАЦЕУТСКИМ ОТПАДОМ 

ЧЛАН 56Б 

ТРОШКОВЕ УПРАВЉАЊА МЕДИЦИНСКИМ ОТПАДОМ, УКЉУЧУЈУЋИ 
ФАРМАЦЕУТСКИ ОТПАД НАСТАО У АПОТЕКАМА ИЗ ЧЛАНА 56А ОВОГ ЗАКОНА, 
СНОСИ ПРОИЗВОЂАЧ ОТПАДА, ОСИМ ТРОШКОВА УПРАВЉАЊА 
ФАРМАЦЕУТСКИМ ОТПАДОМ САКУПЉЕНИМ ОД ГРАЂАНА. 

ТРОШКОВЕ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ КОЈИ НАСТАЈЕ ОД ЛЕКОВА, ЗА КОЈЕ 
У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ НИЈЕ ИЗДАТА ДОЗВОЛА ЗА СТАВЉАЊЕ У ПРОМЕТ, 
СНОСИ УВОЗНИК ТИХ ЛЕКОВА. 

ТРОШКОВЕ УПРАВЉАЊА, ОДНОСНО ИЗВОЗА ФАРМАЦЕУТСКОГ ОТПАДА 
САКУПЉЕНОГ ОД ГРАЂАНА СНОСИ ПРОИЗВОЂАЧ И/ИЛИ УВОЗНИК КОЈИ 
СТАВЉА ФАРМАЦЕУТСКЕ ПРОИЗВОДЕ НА ТРЖИШТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, 
ПРОПОРЦИОНАЛНО УЧЕШЋУ У МАСИ ПЛАСМАНА СВОЈИХ ПРОИЗВОДА НА 
ТРЖИШТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ А НА ОСНОВУ 
ЕВИДЕНЦИЈЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА. 

ТРОШКОВИ УПРАВЉАЊА ФАРМАЦЕУТСКИМ ОТПАДОМ ИЗ СТАВА 3. 
ОВОГ ЧЛАНА ПОДРАЗУМЕВАЈУ: 

1) ПРЕУЗИМАЊЕ И ПРЕВОЗ ОТПАДА; 

2) ПРИПРЕМУ ЗАЈЕДНИЧКОГ ПЛАНА; 

3) НАБАВКУ И РАСПОРЕД КОНТЕЈНЕРА ЗА САКУПЉАЊЕ; 

4) ПРИВРЕМЕНО СКЛАДИШТЕЊЕ И ПРЕВОЗ РАДИ ОДЛАГАЊА; 



5) ТРЕТМАН, ОДНОСНО ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ, ОДЛАГАЊЕ ИЛИ 

ИЗВОЗ  ОТПАДА; 

6) АДМИНИСТРАТИВНЕ ТРОШКОВЕ (ЕЛЕКТРОНСКА ОБРАДА 

ПОДАТАКА, ВОЂЕЊЕ СИСТЕМА, ОБАВЕШТАВАЊЕ И ПРИПРЕМА 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЗ). 

 
Управљање отпадом из производње титан-диоксида 

Члан 57. 
Отпад од титан-диоксида, у смислу овог закона, јесу све врсте отпада 

настале у току производње титан-диоксида, који произвођач одлаже или је 
обавезан да одложи у складу са овим законом, као и остатак настао у току 
третмана ове врсте отпада.  

Операције одлагања отпада од титан-диоксида не могу се вршити без 
дозволе министарства, односно надлежног органа аутономне покрајине.  

Произвођач и власник ВЛАСНИК И/ИЛИ ДРУГИ ДРЖАЛАЦ отпада дужан је 
да има дозволу, да води и чува евиденцију о количинама ове врсте отпада која је 
сакупљена, ускладиштена, третирана или одложена и податке о томе доставља 
Агенцији.  

Произвођач и власник ВЛАСНИК И/ИЛИ ДРУГИ ДРЖАЛАЦ титан-диоксида и 
отпада од титан-диоксида у обавези је да спроводи мере надзора над операцијама 
одлагања и контролу земљишта, воде и ваздуха на локацији где је отпад од титан-
диоксида коришћен, чуван или одложен.  

Министар ближе прописује начин и поступак управљања отпадом од титан-
диоксида, као и мере наџора и мониторинга животне средине на локацији.  
  

Издавање и врсте дозвола  

Члан 59. 
За обављање једне или више делатности у области управљања отпадом 

прибављају се дозволе, и то:  
1) дозвола за сакупљање отпада;  
2) дозвола за транспорт отпада;  
3) дозвола за складиштење отпада;  
4) ДОЗВОЛА ЗА ТРЕТМАН ОТПАДА, И ТО:  

- ДОЗВОЛА ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ; 

- ДОЗВОЛА ЗА ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ; 

-  ДОЗВОЛА ЗА ОДЛАГАЊЕ. 

5) дозвола за одлагање отпада.  
За обављање више делатности једног оператера може се издати једна 

интегрална дозвола.  
Дозвола за сакупљање и транспорт опасног отпада издаје се у складу са 

овим законом и другим прописима.  
Дозволе из ст. 1. и 2. овог члана издају се за обављање делатности у 

области управљања отпадом за које се, према прописима којима се уређује 
интегрисано спречавање и контрола загађивања животне средине, не издаје 
интегрисана дозвола, као и за рад постојећих постројења у обласзи управљања 
отпадом која подлежу издавању интегрисане дозволе 

ДОЗВОЛЕ ИЗ СТ. 1. И 2. ОВОГ ЧЛАНА ИЗДАЈУ СЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ 
ДЕЛАТНОСТИ У ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ЗА КОЈЕ СЕ, ПРЕМА 



ПРОПИСИМА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ ИНТЕГРИСАНО СПРЕЧАВАЊЕ И 
КОНТРОЛА ЗАГАЂИВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, НЕ ИЗДАЈЕ ИНТЕГРИСАНА 
ДОЗВОЛА. 

ИЗУЗЕТНО, ДОЗВОЛА ИЗ СТ. 1. И 2. ОВОГ ЧЛАНА ИЗДАЈЕ СЕ И ЗА РАД 
НОВИХ И РАД ПОСТОЈЕЋИХ ПОСТРОЈЕЊА У ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА 
ОТПАДОМ КОЈА ПОДЛЕЖУ ИЗДАВАЊУ ИНТЕГРИСАНЕ ДОЗВОЛЕ, 
УКЉУЧУЈУЋИ ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ПРОБНОГ РАДА, А НАЈДУЖЕ ЈОШ 240 ДАНА 
ПО ЗАВРШЕТКУ ПРОБНОГ РАДА, КАО ПРИВРЕМЕНА ДОЗВОЛА ДО ИЗДАВАЊА 
ИНТЕГРИСАНЕ ДОЗВОЛЕ. 

Против решења којим је издата дозвола из става 4. овог члана оператер 
може изјавити жалбу у року од 15 дана од дана пријема решења.  
 

Надлежност за издавање дозвола  

Члан 60.  
Дозволе за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање 

ТРЕТМАН, ОДНОСНО СКЛАДИШТЕЊЕ, ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ И 
ОДЛАГАЊЕ опасног отпада, дозволу за третман инертног и неопасног отпада 
спаљивањем и дозволу за третман отпада у мобилном постројењу издаје 
министарство.  

Дозволе за складиштење, третман и одлагање САКУПЉАЊЕ, ТРАНСПОРТ, 
ТРЕТМАН, ОДНОСНО СКЛАДИШТЕЊЕ, ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ И 
ОДЛАГАЊЕ инертног и неопасног отпада на територији више јединица локалне 
самоуправе издаје министарство, а на територији аутономне покрајине надлежни 
орган аутономне покрајине.  

Аутономној покрајини поверава се издавање дозвола за сакупљање, 
транспорт, складиштење, третман и одлагање ТРЕТМАН, ОДНОСНО 
СКЛАДИШТЕЊЕ, ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ И ОДЛАГАЊЕ отпада за све 
активности на територији аутономне покрајине и за сва постројења за која дозволу 
за изградњу издаје надлежни орган аутономне покрајине.  

Граду, односно граду Београду поверава се издавање дозволе за 
сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање инертног и неопасног 
отпада на територији града, односно града Београда.  

Општини се поверава издавање дозволе за сакупљање, транспорт, 
складиштење, третман и одлагање инертног и неопасног отпада на њеној 
територији. 

ГРАДУ БЕОГРАДУ ПОВЕРАВА СЕ ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА 
САКУПЉАЊЕ, ТРАНСПОРТ, ТРЕТМАН, ОДНОСНО СКЛАДИШТЕЊЕ, ПОНОВНО 
ИСКОРИШЋЕЊЕ И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА ЗА СВЕ АКТИВНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ 
ГРАДА БЕОГРАДА  И ЗА СВА ПОСТРОЈЕЊА ЗА КОЈА ДОЗВОЛУ ЗА ИЗГРАДЊУ 
ИЗДАЈЕ НАДЛЕЖНИ ОРГАН  ГРАДА БЕОГРАДА. 

ГРАДУ, ОДНОСНО ОПШТИНИ ПОВЕРАВА СЕ ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА 
САКУПЉАЊЕ, ТРАНСПОРТ, ТРЕТМАН, ОДНОСНО СКЛАДИШТЕЊЕ, ПОНОВНО 
ИСКОРИШЋЕЊЕ И ОДЛАГАЊЕ ИНЕРТНОГ И НЕОПАСНОГ ОТПАДА НА 
ЊИХОВОЈ ТЕРИТОРИЈИ. 

Изузеци  

Члан 61.  

Дозвола се не издаје за:  
1) кретање отпада унутар локације произвођача отпада;  
2) контејнере за отпад из домаћинства на јавним местима;  



3) складишта капацитета мање од 10 тона инертног отпада;  
4) складишта капацитета мање од 2 тоне неопасног отпада; 
5) механичку припрему неопасног отпада за транспорт (пресовање, 

балирање, сецкање и друго); 
6) СЛУЧАЈ ТЕСТИРАЊА КОЈЕ СЕ ВРШИ РАДИ УТВРЂИВАЊА ТЕХНИЧКО 

ТЕХНОЛОШКИХ ПАРАМЕТАРА ПОНОВНОГ ИСКОРИШЋЕЊА ОТПАДА У СВРХУ 
ПРИБАВЉАЊА ПОДАТАКА РАДИ СПРОВОЂЕЊА ПРОЦЕДУРЕ ЗА ИЗРАДУ 
СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА. 

За места на којима се складишти инертни и неопасни отпад из става 1. тач. 
3) и 4) овог члана, издаје се потврда о изузимању од обавезе прибављања 
дозволе.  

ЗА МЕСТА НА КОЈИМА СЕ СКЛАДИШТИ ИНЕРТНИ И НЕОПАСНИ ОТПАД 
И ЗА МЕХАНИЧКУ ПРИПРЕМУ НЕОПАСНОГ ОТПАДА ЗА ТРАНСПОРТ ИЗ СТАВА 
1. ТАЧ. 3), 4) И 6) ОВОГ ЧЛАНА, ИЗДАЈЕ СЕ ПОТВРДА О ИЗУЗИМАЊУ ОД 
ОБАВЕЗЕ ПРИБАВЉАЊА ДОЗВОЛЕ. 

Захтев за изузимање од обавезе прибављања дозволе садржи нарочито:  
1) податке о оператеру;  
2) податке о постројењу и локацији;  
3) податке о капацитету постројења;  
4) сагласност на процену ризика по здравље људи и животну средину и 

план заштите од удеса ако је оператер у обавези да такву сагласност прибави.  
4) САГЛАСНОСТ НА ПЛАН ЗАШТИТЕ ОД УДЕСА И ПЛАН ЗАШТИТЕ ОД 

ПОЖАРА АКО ЈЕ ОПЕРАТЕР У ОБАВЕЗИ ДА ТАКВУ САГЛАСНОСТ ПРИБАВИ 
ИЛИ ПРАВИЛА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА У ЗАВИСНОСТИ ОД КАТЕГОРИЈЕ 
УГРОЖЕНОСТИ ОД ПОЖАРА И ДРУГЕ ПОДАТКЕ НА ЗАХТЕВ НАДЛЕЖНОГ 
ОРГАНА. 

ПОТВРДА ИЗ СТАВА 1. ТАЧКА 6) ОВОГ ЧЛАНА, ИЗДАЈЕ СЕ НА ПЕРИОД 
ОД НАЈДУЖЕ 60 ДАНА. 

Министар ближе прописује садржину потврде из става 2. овог члана.  
 

Захтев за издавање дозволе  

Члан 62. 

Оператери постројења за складиштење, третман и одлагање ТРЕТМАН, 
ОДНОСНО СКЛАДИШТЕЊЕ, ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ И ОДЛАГАЊЕ подносе 
захтев за издавање дозволе.  

Захтев за издавање дозволе из става 1. овог члана садржи:  
1) податке о подносиоцу захтева;  
2) податке о постројењу и локацији, А ПОСЕБНО ОПИС ЛОКАЦИЈЕ 

УКЉУЧУЈУЋИ ЊЕНЕ ХИДРОГЕОЛОШКЕ И ГЕОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ У 
ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА НА ДЕПОНИЈЕ;  

3) податке о капацитету постројења;  
4) податке о врсти, количини и пореклу отпада;  
5) методе и технологије које ће се користити, ЗА СВАКУ ВРСТУ 

ОПЕРАЦИЈЕ САДРЖАНЕ У ДОЗВОЛИ, ТЕХНИЧКЕ И ДРУГЕ ЗАХТЕВЕ КОЈИ СЕ 
ОДНОСЕ НА КОНКРЕТНУ ЛОКАЦИЈУ, КАО И ПРЕДЛОЖЕНЕ МЕТОДЕ ЗА 
ПРЕВЕНЦИЈУ И СМАЊЕЊЕ ЗАГАЂЕЊА;  

6) податке о опреми и уређајима који ће се користити;  
7) број запослених и њихове квалификације;  
8) податке о квалификованом лицу одговорном за стручни рад.  



Уз захтев за издавање дозволе из става 1. овог члана, оператер прилаже 
следећу документацију:  

1) потврду о регистрацији;  
2) радни план постројења за управљање отпадом;  
3) план заштите од удеса и оверен елаборат заштите од пожара, у складу 

са законом;  
3) САГЛАСНОСТ НА ПЛАН ЗАШТИТЕ ОД УДЕСА И ПЛАН ЗАШТИТЕ ОД 

ПОЖАРА АКО ЈЕ ОПЕРАТЕР У ОБАВЕЗИ ДА ТАКВУ САГЛАСНОСТ ПРИБАВИ 
ИЛИ ПРАВИЛА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА У ЗАВИСНОСТИ ОД КАТЕГОРИЈЕ 
УГРОЖЕНОСТИ ОД ПОЖАРА, КАО И ПРОГРАМ ОСНОВНЕ ОБУКЕ ЗАПОСЛЕНИХ 
ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ; 

4) план за затварање постројења;  
5) изјаву о методама третмана ОДНОСНО ПОНОВНОГ ИСКОРИШЋЕЊА 

или одлагања отпада;  
6) изјаву о методама третмана ОДНОСНО ПОНОВНОГ ИСКОРИШЋЕЊА и 

одлагања остатака из постројења;  
7) сагласност на студију о процени утицаја на животну средину или студију о 

процени утицаја затеченог стања или акт о ослобођењу од обавезе израде 
процене утицаја на животну средину, у складу са законом; 

8) копије одобрења и сагласности других надлежних органа, издатих у 
складу са законом;  

9) финансијске и друге гаранције или одговарајуће осигурање за случај 
удеса или штете причињене трећим лицима;  

9А) ФИНАНСИЈСКЕ ИЛИ ДРУГЕ ГАРАНЦИЈЕ КОЈИМ СЕ ОСИГУРАВА 
ИСПУЊАВАЊЕ УСЛОВА ИЗ ДОЗВОЛЕ ЗА ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА НА ДЕПОНИЈУ, 
СА РОКОМ ВАЖНОСТИ ЗА ВРЕМЕ РАДА ДЕПОНИЈЕ, УКЉУЧУЈУЋИ 
ПРОЦЕДУРЕ ЗАТВАРАЊА ДЕПОНИЈЕ И ОДРЖАВАЊЕ НАКОН ЗАТВАРАЊА У 
СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 30. ОВОГ ЗАКОНА. 

10) потврду о уплати одговарајуће административне таксе.  
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА НА ДЕПОНИЈУ 

ПОРЕД ПОДАТАКА ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА САДРЖИ И ПОДАТКЕ О 
ПОСТУПКУ ЗАТВАРАЊА И ОДРЖАВАЊА ДЕПОНИЈЕ ПОСЛЕ ЗАТВАРАЊА. 

Надлежни орган за издавање дозволе за складиштење, третман и одлагање 
отпада, ТРЕТМАН, ОДНОСНО СКЛАДИШТЕЊЕ, ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ И 
ОДЛАГАЊЕ по потреби, може захтевати додатне податке, информације или 
документацију за издавање дозволе.  

Министар прописује образац захтева за издавање дозволе из става 1. овог 
члана. 
 

Поступак издавања дозволе  

Члан 63.  

Захтев за издавање дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада 
подноси се министарству, односно аутономној покрајини, односно јединици 
локалне самоуправе.  

Надлежни орган за издавање дозволе, у року од 15 дана од дана пријема 
захтева обавештава подносиоца и јавност о пријему захтева за издавање дозволе.  



Министарство, односно надлежни орган аутономне покрајине, истовремено 
са обавештењем из става 2. овог члана доставља поднети захтев јединици 
локалне самоуправе, заједно са документацијом ради прибављања мишљења.  

Јединица локалне самоуправе у року од 30 дана од дана пријема захтева из 
става 3. овог члана, дужна је да размотри захтев и да министарству, односно 
надлежном органу аутономне покрајине достави своје мишљење са образложеним 
предлогом за прихватање или одбијање захтева.  

Јединица локалне самоуправе, пре давања мишљења из става 3. овог 
члана, ПО ПОТРЕБИ прибавља мишљења других заинтересованих органа и 
организација (урбанизма, заштите природе, комуналних делатности, унутрашњих 
послова, заштите потрошача, и др.).  

Надлежни орган за издавање дозволе, разматра поднети захтев, приложену 
документацију и прибављена мишљења и издаје дозволу подносиоцу захтева у 
року од 15 дана од дана истека рока из става 4. овог члана или доноси решење 
којим одбија захтев, уз образложење о разлозима одбијања. 

ЧЛАН 63.  

 
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ТРЕТМАН, ОДНОСНО 

СКЛАДИШТЕЊЕ, ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА ПОДНОСИ 
СЕ МИНИСТАРСТВУ, ОДНОСНО АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ, ОДНОСНО 
ЈЕДИНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ.  

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ, У РОКУ ОД 15 ДАНА ОД 
ДАНА ПРИЈЕМА ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ДУЖАН ЈЕ ДА ОД 
ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА, ЗАТРАЖИ ДОКАЗЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈУ ПОТРЕБНУ ЗА 
ДОПУНУ ЗАХТЕВА, АКО ЈЕ ЗАХТЕВ НЕПОТПУН, ОДНОСНО НЕУРЕДАН. 

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ, У РОКУ ОД 15 ДАНА ОД 
ДАНА ПРИЈЕМА УРЕДНОГ ЗАХТЕВА, ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ О ПОДНЕТОМ 
ЗАХТЕВУ И ПРИБАВЉА ЗАПИСНИК О ИСПУЊЕНОСТИ  УСЛОВА ЗА ИЗГРАДЊУ 
И РАД ПОСТРОЈЕЊА ОД  НАДЛЕЖНОГ ИНСПЕКЦИЈСКОГ ОРГАНА.  

МИНИСТАРСТВО, ОДНОСНО НАДЛЕЖНИ ОРГАН АУТОНОМНЕ 
ПОКРАЈИНЕ, ИСТОВРЕМЕНО СА ОБАВЕШТЕЊЕМ ИЗ СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА 
ДОСТАВЉА ПОДНЕТИ ЗАХТЕВ ЈЕДИНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, ЗАЈЕДНО 
СА ДОКУМЕНТАЦИЈОМ РАДИ ПРИБАВЉАЊА МИШЉЕЊА. 

КАДА ДОЗВОЛУ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОПАСНИМ ОТПАДОМ ИЗДАЈЕ 
НАДЛЕЖНИ ОРГАН ГРАДА БЕОГРАДА, ИСТОВРЕМЕНО СА ОБАВЕШТЕЊЕМ ИЗ 
СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА ДОСТАВЉА ПОДНЕТИ ЗАХТЕВ ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ, 
ЗАЈЕДМО СА ДОКУМЕНТАЦИЈОМ РАДИ ПРИБАВЉАЊА МИШЉЕЊА, С ТИМ ДА 
ЈЕ ГРАДСКА ОПШТИНА ДУЖНА ДА ПОСТУПА НА НАЧИН ПРОПИСАН У СТ. 6. И 
7. ОВОГ ЧЛАНА.   

ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У РОКУ ОД 30 ДАНА ОД ДАНА 
ПРИЈЕМА ЗАХТЕВА ИЗ СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА, ДУЖНА ЈЕ ДА РАЗМОТРИ 
ЗАХТЕВ И ДА МИНИСТАРСТВУ, ОДНОСНО НАДЛЕЖНОМ ОРГАНУ АУТОНОМНЕ 
ПОКРАЈИНЕ ДОСТАВИ СВОЈЕ МИШЉЕЊЕ СА ОБРАЗЛОЖЕНИМ ПРЕДЛОГОМ 
ЗА ПРИХВАТАЊЕ ИЛИ ОДБИЈАЊЕ ЗАХТЕВА.  

ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, ПРЕ ДАВАЊА МИШЉЕЊА ИЗ 
СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА, ПО ПОТРЕБИ ПРИБАВЉА МИШЉЕЊА ДРУГИХ 
ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИЈА (УРБАНИЗМА, ЗАШТИТЕ 
ПРИРОДЕ, КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ, УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ЗАШТИТЕ 
ПОТРОШАЧА И ДР.).  



НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ, РАЗМАТРА ПОДНЕТИ 
ЗАХТЕВ, ПРИЛОЖЕНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ, ПРИБАВЉЕНА МИШЉЕЊА, КАО И 
ЗАПИСНИК О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ОД СТРАНЕ НАДЛЕЖНОГ 
ИНСПЕКЦИЈСКОГ ОРГАНА И ИЗДАЈЕ ДОЗВОЛУ ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА У 
РОКУ ОД 15 ДАНА ОД ДАНА ПРИЈЕМА МИШЉЕЊА ИЗ СТАВА 5. ОВОГ ЧЛАНА 
ИЛИ ДОНОСИ РЕШЕЊЕ КОЈИМ ОДБИЈА ЗАХТЕВ, УЗ ОБРАЗЛОЖЕЊЕ О 
РАЗЛОЗИМА ОДБИЈАЊА. 

АКО ДОЗВОЛУ ИЗДАЈЕ МИНИСТАРСТВО, ОДНОСНО НАДЛЕЖНИ ОРГАН 
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ, О ИЗДАТОЈ ДОЗВОЛИ ОБАВЕШТАВА ЈЕДИНИЦУ 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И НА ЊЕН ЗАХТЕВ ДОСТАВЉА КОПИЈУ ИЗДАТЕ 
ДОЗВОЛЕ.  

Садржај дозволе  

Члан 64.  

Дозволом се утврђују услови за обављање делатности оператера у 
постројењу за складиштење, третман и одлагање отпада.  

Дозвола садржи нарочито:  
1) податке о локацији;  
2) техничке и технолошке услове за рад постројења;  
3) податке о пореклу, одредишту и третману отпада;  
4) податке о врсти и количини отпада који се третира или одлаже;  
5) процедуре за контролу рада постројења и мониторинг животне средине;  
6) мере заштите од удеса, мере заштите од пожара, као и процедуре за 

затварање постројења;  
7) висину финансијске гаранције или другог инструмента за покриће 

трошкова рада постројења;  
8) обавезу достављања података о врсти и количинама третираног и 

одложеног отпада, као и о резултатима мониторинга.  
Ако се дозвола издаје за одлагање отпада, поред података из става 1. овог 

члана, садржи и податке о:  
1) класи депоније (за инертни, опасни или неопасни отпад);  
2) процедури за пријем отпада;  
3) укупном капацитету депоније;  
4) техничкој документацији за изградњу депоније и о постројењу и опреми 

која ће се користити;  
5) оперативном плану са распоредом и динамиком пуњења депоније;  
6) плановима за затварање и рекултивацију;  
7) висини финансијске гаранције или другог инструмента за покриће 

трошкова рада депоније и накнадног одржавања локације после затварања.  
Дозвола за мобилно постројење за третман отпада садржи и обавезу 

оператера да о свакој промени локације обавести министарство, односно 
надлежни орган аутономне покрајине и достави одобрење за локацију.  

Министар ближе прописује садржину и изглед дозволе.  
 

ЧЛАН 64.  

ДОЗВОЛОМ СЕ УТВРЂУЈУ УСЛОВИ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ У 
ПОСТРОЈЕЊУ ЗА ТРЕТМАН, ОДНОСНО СКЛАДИШТЕЊЕ, ПОНОВНО 
ИСКОРИШЋЕЊЕ И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА.  

ДОЗВОЛА САДРЖИ НАРОЧИТО:  



1) ПОДАТКЕ О ЛОКАЦИЈИ;  
2) ТЕХНИЧКЕ И ТЕХНОЛОШКЕ УСЛОВЕ ЗА РАД ПОСТРОЈЕЊА;  
3) МЕТОДЕ КОЈЕ СЕ КОРИСТЕ ЗА СВАКУ ПОЈЕДИНАЧНУ ОПЕРАЦИЈУ; 
4) ПОДАТКЕ О ПОРЕКЛУ, ОДРЕДИШТУ И ТРЕТМАНУ ОТПАДА;  
5) ПОДАТКЕ О ВРСТИ И КОЛИЧИНИ ОТПАДА КОЈИ СЕ ПОНОВНО 

ИСКОРИШЋАВА ИЛИ ОДЛАЖЕ;  
6) ПРОЦЕДУРЕ ЗА КОНТРОЛУ РАДА ПОСТРОЈЕЊА И МОНИТОРИНГ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ;  
7) МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД УДЕСА, УКЉУЧУЈУЋИ УСЛОВЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ 

УДЕСА И СМАЊЕЊЕ ПОСЛЕДИЦА УДЕСА, МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА, КАО И 
ПРОЦЕДУРЕ ЗА ЗАТВАРАЊЕ ПОСТРОЈЕЊА;  

8) ВИСИНУ ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ИЛИ ДРУГОГ ИНСТРУМЕНТА ЗА 
ПОКРИЋЕ ТРОШКОВА РАДА ПОСТРОЈЕЊА;  

9) ОБАВЕЗУ ДОСТАВЉАЊА НАЈМАЊЕ ЈЕДНОМ ГОДИШЊЕ ПОДАТАКА О 
ВРСТИ И КОЛИЧИНАМА ТРЕТИРАНОГ, ОДНОСНО ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕНОГ 
И ОДЛОЖЕНОГ ОТПАДА, КАО И О РЕЗУЛТАТИМА МОНИТОРИНГА.  

АКО СЕ ДОЗВОЛА ИЗДАЈЕ ЗА ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА НA ДЕПОНИЈУ, 
ПОРЕД ПОДАТАКА ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА, САДРЖИ И ПОДАТКЕ О:  

1) КЛАСИ ДЕПОНИЈЕ (ЗА ИНЕРТНИ, ОПАСНИ ИЛИ НЕОПАСНИ ОТПАД);  
2) ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИЈЕМ ОТПАДА;  
3) ДРУГИМ ПОСТРОЈЕЊИМА НА ЛОКАЦИЈИ И УКУПНОМ КАПАЦИТЕТУ 

ДЕПОНИЈЕ;  
4) ТЕХНИЧКОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЗА ИЗГРАДЊУ ДЕПОНИЈЕ И О 

ПОСТРОЈЕЊУ И ОПРЕМИ КОЈА ЋЕ СЕ КОРИСТИТИ;  
5) ОПЕРАТИВНОМ ПЛАНУ СА РАСПОРЕДОМ И ДИНАМИКОМ ПУЊЕЊА 

ДЕПОНИЈЕ;  
6) ЗАХТЕВИМА ЗА ПРИПРЕМУ ДЕПОНИЈЕ ЗА ОДЛАГАЊЕ, ОПЕРАЦИЈЕ 

ОДЛАГАЊА И МОНИТОРИНГ РАДА ДЕПОНИЈЕ, КОНТРОЛНЕ ПРОЦЕДУРЕ, 
УКЉУЧУЈУЋИ И ИНТЕРВЕНТНЕ ПЛАНОВЕ;  

7) ЗАХТЕВИМА ЗА ЗАТВАРАЊЕ ДЕПОНИЈЕ И ОПЕРАЦИЈАМА 
НАКНАДНОГ ОДРЖАВАЊА ДЕПОНИЈЕ ПОСЛЕ ЗАТВАРАЊА; 

8) ВИСИНИ ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ИЛИ ДРУГОГ ИНСТРУМЕНТА ЗА 
ПОКРИЋЕ ТРОШКОВА РАДА ДЕПОНИЈЕ И НАКНАДНОГ ОДРЖАВАЊА 
ЛОКАЦИЈЕ ПОСЛЕ ЗАТВАРАЊА.  

АКО СЕ ДОЗВОЛА ИЗДАЈЕ ЗА ТЕРМИЧКИ ТРЕТМАН ОТПАДА, ПОРЕД 
ПОДАТАКА ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА, САДРЖИ И ПОДАТКЕ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ 
НА:  

1) ГРАНИЧНЕ ВРЕДНОСТИ ЕМИСИЈА У ВАЗДУХ И ВОДУ И НАЧИН 

МЕРЕЊА ЕМИСИЈА, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ; 

2) ВРСТУ И КОЛИЧИНУ ОПАСНОГ ОТПАДА КОЈИ СЕ МОЖЕ ТРЕТИРАТИ; 

3) НАЈМАЊИ И НАЈВЕЋИ УДЕО, НАЈНИЖУ И НАЈВИШУ КАЛОРИЧНУ 

ВРЕДНОСТ И ГРАНИЧНУ ВРЕДНОСТ ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА 

(НПР. PCB/PCT, PCP, ХЛОРИН, ФЛУОРИН, СУМПОР, ТЕШКИ МЕТАЛИ 

И ДР.), ЗА СВАКУ ВРСТУ ОПАСНОГ ОТПАДА; 

4) ЗАХТЕВЕ У ВЕЗИ СА PH ВРЕДНОШЋУ, ТЕМПЕРАТУРОМ И 

ПРОТОКОМ ИСПУШТАЊА ОТПАДНИХ ВОДА; 

5) МЕТОДЕ УЗОРКОВАЊА, УЧЕСТАЛОСТ МЕРЕЊА, МЕТОДЕ И 

СРЕДСТВА ЗА МЕРЕЊЕ ЕМИСИЈЕ ШТЕТНИХ МАТЕРИЈА У 

ОТПАДНИМ ГАСОВИМА И ЕМИСИЈЕ ШТЕТНИХ И ОПАСНИХ 



МАТЕРИЈА У ОТПАДНИМ ВОДАМА ЗА ОБАВЉАЊЕ СОПСТВЕНОГ 

МОНИТОРИНГА, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ; 

6) НАЈДУЖИ ДОЗВОЉЕНИ ПЕРИОД ТРАЈАЊА СВИХ ТЕХНИЧКИ 

НЕИЗБЕЖНИХ ЗАСТОЈА, ПОРЕМЕЋАЈА, ИЛИ ОТКАЗИВАЊА 

УРЕЂАЈА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ИЛИ УРЕЂАЈА ЗА МЕРЕЊЕ У 

ТОКУ КОГА ЕМИСИЈЕ У ВАЗДУХ И ИСПУШТАЊЕ ОТПАДНЕ ВОДЕ 

МОГУ ПРЕМАШИТИ ПРОПИСАНЕ ГРАНИЧНЕ ВРЕДНОСТИ 

ЕМИСИЈЕ. 

 ДОЗВОЛА ЗА МОБИЛНО ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ТРЕТМАН ОТПАДА САДРЖИ 
И ОБАВЕЗУ ОПЕРАТЕРА ДА О СВАКОЈ ПРОМЕНИ ЛОКАЦИЈЕ, ОДНОСНО О 
ПОЧЕТКУ И ЗАВРШЕТКУ РАДА НА ЛОКАЦИЈИ ОБАВЕСТИ МИНИСТАРСТВО, 
ОДНОСНО НАДЛЕЖНИ ОРГАН АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ И ЈЕДИНИЦЕ 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ.  

ДОЗВОЛА КОЈА ОБУХВАТА И ИНСИНЕРАЦИЈУ И КО-ИНСИНЕРАЦИЈУ УЗ 
ИСКОРИШЋЕЊЕ ЕНЕРГИЈЕ ИЗДАЈЕ СЕ ПОД УСЛОВОМ ДА СУ ИСПУЊЕНИ 
УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ ВИСОКОГ НИВОА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ. 

ЛИСТА КАТЕГОРИЈА ОТПАДА КОЈУ ДОЗВОЛА ТРЕБА ДА САДРЖИ МОЖЕ 

СЕ ПРОПИСАТИ ЗА КО-ИНСИНЕРАЦИЈУ ОТПАДА У ПОЈЕДИНИМ 

КАТЕГОРИЈАМА ПОСТРОЈЕЊА ЗА КО-ИНСИНЕРАЦИЈУ ОТПАДА.  

МИНИСТАР БЛИЖЕ ПРОПИСУЈЕ САДРЖИНУ И ИЗГЛЕД ДОЗВОЛЕ, 
ВРСТУ И ВИСИНУ ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ИЛИ ДРУГОГ ИНСТРУМЕНТА ЗА 
ПОКРИЋЕ ТРОШКОВА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ. 

Одбијање и одбацивање захтева за издавање дозволе  

Члан 65.  

Надлежни орган за издавање дозволе доноси решење којим се одбија 
захтев за издавање дозволе, ако:  

1) захтев није у складу са регионалним и локалним планом 

управљања отпадом;  

1) ЗАХТЕВ НИЈЕ У СКЛАДУ СА РЕГИОНАЛНИМ, ОДНОСНО 

ЛОКАЛНИМ ПЛАНОМ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ИЛИ ЛОКАЦИЈА 

ПОСТРОЈЕЊА НИЈЕ У СКЛАДУ СА НАМЕНОМ УТВРЂЕНОМ 

ВАЖЕЋИМ ПРОСТОРНИМ, ОДНОСНО УРБАНИСТИЧКИМ ПЛАНОМ; 

2) нису испуњени услови у погледу метода управљања отпадом;  

2) НИСУ ИСПУЊЕНИ УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ МЕТОДА УПРАВЉАЊА 
ОТПАДОМ, ОДНОСНО АКО ЈЕ НАМЕРАВАНА МЕТОДА ТРЕТМАНА 
НЕПРИХВАТЉИВА СА АСПЕКТА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, А ПОСЕБНО 
АКО МЕТОДА НИЈЕ У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 3. ОВОГ ЗАКОНА; 

3) подносилац захтева нема квалификованих лица одговорних за стручни 
рад у постројењу;  

4) НЕ ИСПУЊАВА ДРУГЕ УСЛОВЕ У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 62. ОВОГ 
ЗАКОНА;  

5)  НЕ ИСПУЊАВА И ДРУГЕ УСЛОВЕ ПРОПИСАНЕ ОВИМ ЗАКОНОМ. 
У случају да захтев за издавање дозволе не садржи прописане податке и 

документацију, надлежни орган за издавање дозволе дужан је да подносиоцу 
захтева одреди разуман рок за отклањање недостатака, односно достављање 
доказа.  



Ако подносилац захтева у одређеном року не отклони недостатке, односно 
не достави тражене доказе, надлежни орган за издавање дозволе одбацује захтев, 
у складу са законом.  

Рок важења дозвола  

Члан 66.  

Дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада издају се на период 
од 10 година.  

ДОЗВОЛА ЗА ТРЕТМАН, ОДНОСНО СКЛАДИШТЕЊЕ, ПОНОВНО 
ИСКОРИШЋЕЊЕ И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА ИЗДАЈЕ СЕ НА ПЕРИОД ОД ДЕСЕТ 
ГОДИНА. 

ИЗУЗЕТНО ОД ОДРЕДБЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, ДОЗВОЛЕ СЕ МОГУ 
ИЗДАВАТИ И ЗА КРАЋИ ПЕРИОД ОД ДЕСЕТ ГОДИНА И ТО ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА 
ПРОБНОГ РАДА, А ЗА РАД НОВИХ ПОСТРОЈЕЊА У ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА 
ОТПАДОМ КОЈА ПОДЛЕЖУ ИЗДАВАЊУ ИНТЕГРИСАНЕ ДОЗВОЛЕ, 
УКЉУЧУЈУЋИ И ПЕРИОД ДО 240 ДАНА ПО ЗАВРШЕТКУ ПРОБНОГ РАДА. 

После истека рока из става 1. овог члана подноси се захтев за обнављање 
и/или ревизију услова из дозволе у складу са овим законом.  

Захтев за обнављање дозволе подноси се 120 дана пре истека важења 
дозволе ради обезбеђења континуитета важења дозволе.  

ДОЗВОЛА СЕ МОЖЕ ОБНОВИТИ НА ЗАХТЕВ КОЈИ СЕ ПОДНОСИ 120 
ДАНА ПРЕ ИСТЕКА ВАЖЕЊА ДОЗВОЛЕ РАДИ ОБЕЗБЕЂЕЊА КОНТИНУИТЕТА 
ВАЖЕЊА ДОЗВОЛЕ. 

Оператер депоније одговоран је за примену услова прописаних дозволом и 
после затварања депоније, све док надлежни орган за издавање дозволе, не изда 
потврду којом се гарантује да су ризици по здравље људи и животну средину 
сведени на прихватљив ниво.  

Ако се покрене поступак стечаја или ликвидације лица које има дозволу, 
одговорност за испуњење услова прописаних у дозволи преноси се на правног 
следбеника или власника земљишта, ако у међувремену и власник земљишта 
банкротира, одговорност за испуњење услова прописаних у дозволи преузима 
надлежни орган за издавање дозволе.  

АКО СЕ ПОКРЕНЕ ПОСТУПАК СТЕЧАЈА ИЛИ ЛИКВИДАЦИЈЕ ЛИЦА КОЈЕ 
ИМА ДОЗВОЛУ, А КОЈЕ НИЈЕ ИЗВРШИЛО САНАЦИЈУ ЗАГАЂЕНЕ ЛОКАЦИЈЕ У 
ОКВИРУ ПРЕСТАНКА РАДА И ЗАТВАРАЊА ПОСТРОЈЕЊА, ТРОШКОВИ 
САНАЦИЈЕ ПОДМИРУЈУ СЕ ИЗ СТЕЧАЈНЕ, ОДНОСНО ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ. 

АКО ПРАВНИ СЛЕДБЕНИК ПРЕУЗИМА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЛИЦА КОЈЕ 
ИМА ДОЗВОЛУ, ОДГОВОРНОСТ ЗА ИСПУЊЕЊЕ УСЛОВА У ДОЗВОЛИ, 
УКЉУЧУЈУЋИ САНАЦИЈУ ЗАГАЂЕНЕ ЛОКАЦИЈЕ, ПРЕНОСИ СЕ НА ПРАВНОГ 
СЛЕДБЕНИКА ИЛИ ВЛАСНИКА ЗЕМЉИШТА, А АКО ТО НИЈЕ МОГУЋЕ 
ОДГОВОРНОСТ ЗА ИСПУЊЕЊЕ УСЛОВА У ДОЗВОЛИ ПРЕУЗИМА НАДЛЕЖНИ 
ОРГАН ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ И ИМА ПРАВО НА НАКНАДУ ТРОШКОВА ОД 
БУДУЋЕГ ВЛАСНИКА, ОДНОСНО КОРИСНИКА ЛОКАЦИЈЕ. 

Одузимање дозволе  

Члан 67.  

Дозвола се одузима ако оператер не поступа у складу са условима 
прописаним дозволом.  



Ако надлежни орган за издавање дозволе, инспекцијским надзором утврди 
да оператер не испуњава услове прописане дозволом, налаже мере и утврђује рок 
за извршење наложених мера.  

Ако оператер у утврђеном року не поступи по налогу из става 2. овог члана, 
надлежни орган за издавање дозволе, доноси акт о одузимању дозволе.  

Актом о одузимању дозволе забрањује се пријем отпада у постројење и 
обавезује се оператер да поступа у складу са свим другим условима из дозволе.  

 
ЧЛАН 67. 

 
ДОЗВОЛА СЕ ОДУЗИМА РЕШЕЊЕМ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЗА ИЗДАВАЊЕ 

ДОЗВОЛЕ, АКО СЕ УТВРДИ ДА ЛИЦЕ КОЈЕ ИМА ДОЗВОЛУ:  
1) НЕ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ;  

2) НЕ ПОСТУПА У СКЛАДУ СА УСЛОВИМА УТВРЂЕНИМ У ДОЗВОЛИ;  

3) НЕ ПОСТУПА У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ И ПРОПИСИМА У ОБЛАСТИ 
УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ. 

АКО СЕ ИНСПЕКЦИЈСКИМ НАДЗОРОМ УТВРДИ ДА ЛИЦЕ КОЈЕ ИМА 
ДОЗВОЛУ НЕ ПОСТУПА У СКЛАДУ СА УСЛОВИМА УТВРЂЕНИМ У ДОЗВОЛИ, 
ИНСПЕКТОР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ: 

1) НАЛАЖЕ ЛИЦУ КОЈЕ ИМА ДОЗВОЛУ МЕРЕ И УТВРЂУЈЕ 

РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ НАЛОЖЕНИХ МЕРА, А АКО ТО ЛИЦЕ У УТВРЂЕНОМ 

РОКУ НЕ ПОСТУПИ ПО НАЛОГУ ИНСПЕКТОРА, ПРЕДЛАЖЕ НАДЛЕЖНОМ 

ОРГАНУ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ОДУЗИМАЊЕ ДОЗВОЛЕ; 

2) БЕЗ ОДЛАГАЊА ПРЕДЛАЖЕ НАДЛЕЖНОМ ОРГАНУ ЗА 

ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ОДУЗИМАЊЕ ДОЗВОЛЕ, АКО ЛИЦЕ КОЈЕ ИМА 

ДОЗВОЛУ ПОСТУПА СА ОТПАДОМ НА НАЧИН КОЈИМ УГРОЖАВА 

ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И ЗДРАВЉЕ ЉУДИ, ОДНОСНО НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 

МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, КОНТРОЛЕ ЗАГАЂИВАЊА, 

СПРЕЧАВАЊА УДЕСА ИЛИ ПОЖАРА. 

РЕШЕЊЕМ О ОДУЗИМАЊУ ДОЗВОЛЕ ОПЕРАТЕРУ ПОСТРОЈЕЊА ЗА 
УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ, ЗАБРАЊУЈЕ СЕ ПРИЈЕМ ОТПАДА У ПОСТРОЈЕЊЕ И 
ОБАВЕЗУЈЕ ДА ДАЉЕ ПОСТУПА У СКЛАДУ СА УСЛОВИМА ИЗ ДОЗВОЛЕ, 
ОДНОСНО У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ.  

ПРОТИВ РЕШЕЊА ИЗ СТАВА 4. ОВОГ ЧЛАНА МОЖЕ СЕ ПОКРЕНУТИ 
УПРАВНИ СПОР.. 

ПОКРЕТАЊЕ УПРАВНОГ СПОРА ИЗ СТАВА 5. ОВОГ ЧЛАНА НЕ 
ЗАДРЖАВА ИЗВРШЕЊЕ РЕШЕЊА.   

О ОДУЗИМАЊУ ДОЗВОЛЕ НАДЛЕЖНИ ОРГАН ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ. 
 

Измена дозволе  

Члан 68.  

Услови из дозволе могу се променити у року важења дозволе, ако:  
1) оператер поднесе захтев за промену;  
2) постоји опасност да настане штета или настане штета по здравље људи 

и животну средину;  
3) дође до измена закона и других прописа;  
4) промене услова у дозволи, услови безбедности у раду захтевају 

ревизију, односно измену дозволе.  



Промену услова у дозволи, односно ревизију дозволе из става 1. тач. 2), 3) 
и 4) овог члана врши надлежни орган по службеној дужности.  

Ако измену дозволе врши министарство, односно надлежни орган 
аутономне покрајине, о извршеној ревизији дозволе обавештава јединицу локалне 
самоуправе.  

 
ЧЛАН 68. 

 
ДОЗВОЛА СЕ МОЖЕ ИЗМЕНИТИ У РОКУ ВАЖЕЊА ДОЗВОЛЕ, АКО: 
1) ОПЕРАТЕР, ОДНОСНО ЛИЦЕ КОЈЕ ИМА ДОЗВОЛУ ПОДНЕСЕ ЗАХТЕВ 

ЗА ИЗМЕНУ ДОЗВОЛЕ (ПРОМЕНА ВРСТЕ И/ИЛИ КОЛИЧИНЕ ОТПАДА, ПРОМЕНА 
КВАЛИФИКОВАНОГ ЛИЦА ОДГОВОРНОГ ЗА СТРУЧНИ РАД ЗА УПРАВЉАЊЕ 
ОТПАДОМ, ОТВАРАЊА НОВОГ ПОСТРОЈЕЊА НА ИСТОЈ ИЛИ ДРУГОЈ 
ЛОКАЦИЈИ СА ИСТОМ ТЕХНОЛОГИЈОМ И МЕТОДАМА ТРЕТМАНА);  

2) ДОЂЕ ДО ПРОМЕНЕ ОПЕРАТЕРА, ОДНОСНО ЛИЦА КОЈЕ ИМА 
ДОЗВОЛУ; 
3) ПОСТОЈИ ОПАСНОСТ ИЛИ НАСТАНЕ ШТЕТА ПО ЗДРАВЉЕ ЉУДИ И 

ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ИЛИ УСЛОВИ БЕЗБЕДНОСТИ ЗАХТЕВАЈУ ИЗМЕНУ 
ДОЗВОЛЕ;  

4) ДОЂЕ ДО ИЗМЕНА ЗАКОНА И ДРУГИХ ПРОПИСА.  
ИЗМЕНУ ДОЗВОЛЕ ИЗ СТАВА 1. ТАЧ. 3) И 4) ОВОГ ЧЛАНА ВРШИ 

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ. 
АКО ОПЕРАТЕР, ОДНОСНО ЛИЦЕ КОЈЕ ИМА ДОЗВОЛУ ПОДНЕСЕ 

ЗАХТЕВ ЗА ИЗМЕНУ ДОЗВОЛЕ ИЗ СТАВА 1. ТАЧКА 1) ОВОГ ЧЛАНА НАДЛЕЖНИ 
ОРГАН ДОНОСИ РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ ДОЗВОЛЕ. 

АКО ДОЂЕ ДО ПРОМЕНЕ ОПЕРАТЕРА, ОДНОСНО ЛИЦА НА ЧИЈЕ ИМЕ ЈЕ 
ИЗДАТА ДОЗВОЛА, ПРАВА И ОБАВЕЗЕ КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ДОЗВОЛЕ 
ПРЕНОСЕ СЕ НА ПРАВНОГ СЛЕДБЕНИКА АКО ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ЗА 
ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ УТВРЂЕНЕ ОВИМ ЗАКОНОМ. 

 НАДЛЕЖНИ ОРГАН НА ЗАХТЕВ ОПЕРАТЕРА, ОДНОСНО ЛИЦА КОЈЕ ИМА 
ДОЗВОЛУ ДОНОСИ РЕШЕЊЕ О ПРЕНОСУ ПРАВА И ОБАВЕЗА НА ПРАВНОГ 
СЛЕДБЕНИКА ИЗ СТАВА 4. ОВОГ ЧЛАНА ИЛИ ОДБИЈА ЗАХТЕВ ЗА ПРЕНОС 
ПРАВА И ОБАВЕЗА. 

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ДОНОСИ НОВО РЕШЕЊЕ О 
ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ АКО СЕ МЕЊАЈУ УСЛОВИ У ДОЗВОЛИ. 

АКО ИЗМЕНУ ДОЗВОЛЕ ВРШИ МИНИСТАРСТВО, ОДНОСНО НАДЛЕЖНИ 
ОРГАН АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ, О ИЗВРШЕНОЈ ИЗМЕНИ ДОЗВОЛЕ 
ОБАВЕШТАВА ЈЕДИНИЦУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ДОСТАВЉА КОПИЈУ 
ДОНЕТОГ РЕШЕЊА. 

ПРОТИВ РЕШЕЊА ИЗ СТ. 3, 5. И 6. ОВОГ ЧЛАНА МОЖЕ СЕ ИЗЈАВИТИ 
ЖАЛБА У РОКУ ОД 15 ДАНА ОД ДАНА ПРИЈЕМА РЕШЕЊА. 

Услови и начин прекограничног кретања отпада  

Члан 71.  

Прекогранично кретање отпада врши се у складу са овим законом и другим 
прописима.  

Прекогранично кретање отпада прати документација о кретању од места 
где је кретање почело до коначног одредишта у складу са националним и 



међународним стандардима и међународним прописима који се односе на 
прекогранични промет.  

Отпад за чији третман или одлагање на еколошки прихватљив и ефикасан 
начин нема техничких могућности и постројења у Републици Србији, извози се.  

Неопасан отпад се може увозити ради третмана ОДНОСНО ПОНОВНОГ 
ИСКОРИШЋЕЊА под условом да постоји постројење за третман тог отпада.  

Забрањен је увоз отпада ради одлагања и искоришћења у енергетске сврхе 
у складу са овим законом.  

Забрањен је увоз опасног отпада.  
Изузетно од одредбе става 6. овог члана поједине врсте опасног отпада 

које су потребне као секундарне сировине прерађивачкој индустрији у Републици 
Србији, у складу са националним циљевима прераде тих отпада, могу се увозити 
на основу дозволе коју издаје министарство.  

Увоз опасног отпада из става 7. овог члана може се дозволити под условом 
да постоји постројење за прераду тог отпада за чији рад је издата дозвола, у 
складу са законом.  

Прекогранично кретање отпада врши се под условом да се отпад пакује, 
обележава и транспортује на начин којим се обезбеђују услови за најмањи ризик 
по здравље људи и животну средину.  

Лице које има својство превозника у складу са законима којима се уређује 
међународни превоз у јавном саобраћају мора поседовати акт којим се утврђује 
испуњеност услова за отпочињање и обављање јавног превоза ствари и уверење о 
оспособљености за обављање међународног јавног превоза.  

Влада одређује поједине врсте опасног отпада које се могу увозити као 
секундарне сировине.  

Извештаји о управљању отпадом  

Члан 74. 

Извештај о управљању отпадом на територији Републике Србије саставни 
је део Извештаја о стању животне средине и подноси се једанпут у две године 
ГОДИШЊЕ Народној скупштини.  

Скупштина аутономне покрајине једанпут у две године ГОДИШЊЕ разматра 
извештај о реализацији регионалних и локалних планова на својој територији И 
ИЗВЕШТАЈ ДОСТАВЉА МИНИСТАРСТВУ И АГЕНЦИЈИ.  

Две или више јединица локалне самоуправе које су донеле регионални 
план управљања отпадом разматрају извештај о реализацији плана једанпут у две 
године ГОДИШЊЕ и извештај достављају министарству, Агенцији и надлежном 
органу аутономне покрајине.  

Јединица локалне самоуправе разматра извештај о реализацији локалног 
плана управљања отпадом једанпут у две године ГОДИШЊЕ и извештај доставља 
министарству, Агенцији и надлежном органу аутономне покрајине.  

ИЗВЕШТАЈИ ИЗ СТ. 2, 3. И 4. ДОСТАВЉАЈУ СЕ АГЕНЦИЈИ ДО 31. МАРТА 
ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ. 

Министар прописује садржину и образац извештаја о реализацији 
покрајинског, регионалног и локалног плана управљања отпадом.  

Извештавање  

Члан 75.  



Произвођач и власник отпада, изузев домаћинства, дужан је да води и чува 
дневну евиденцију о отпаду и доставља редовни годишњи извештај Агенцији.  

Правна лица, односно предузетници који учествују у промету отпада дужни 
су да Агенцији достављају податке о врсти и количини отпада, укључујући и 
секундарне сировине које су стављене у промет, на прописан начин. 

Извештај из става 1. овог члана садржи податке о: врсти, количини, 
пореклу, карактеризацији и класификацији, саставу, складиштењу, транспорту, 
увозу, извозу, третману и одлагању насталог отпада, као и отпада примљеног у 
постројење за управљање отпадом.  

Произвођач и власник отпада чува најмање пет година основна документа и 
податке из извештаја из става 1. овог члана.  

Јединица локалне самоуправу води и чува евиденцију о прикупљеном 
комуналном отпаду, као и попис неуређених депонија и податке о томе доставља 
Агенцији.  

Агенција чува оригинале извештаја о отпаду најмање 25 година за потребе 
статистике Републике Србије о производњи отпада.  

Агенција једанпут годишње, најкасније до 31. маја текуће године, као и по 
потреби, односно на захтев, доставља податке министарству.  

Министар прописује:  
1) образац дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством 

за његово попуњавање;  

2) методологију за прикупљање података о саставу и количинама 
комуналног отпада на територији јединице локалне самоуправе; 

3) методологију за прикупљање података о врстама и количинама отпада, 
укључујући и секундарне сировине, које су стављене у промет. 

 
ЧЛАН 75. 

ПРОИЗВОЂАЧ, ВЛАСНИК И/ИЛИ ДРУГИ ДРЖАЛАЦ ОТПАДА, ИЗУЗЕВ 

ДОМАЋИНСТВА, ДУЖАН ЈЕ ДА ВОДИ И ЧУВА ДНЕВНУ ЕВИДЕНЦИЈУ О ОТПАДУ 

И ДОСТАВЉА РЕДОВНИ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ АГЕНЦИЈИ.  

ПРАВНА ЛИЦА, ОДНОСНО ПРЕДУЗЕТНИЦИ КОЈИ УЧЕСТВУЈУ У 

ПРОМЕТУ ОТПАДА ДУЖНИ СУ ДА АГЕНЦИЈИ ДОСТАВЉАЈУ ПОДАТКЕ О ВРСТИ 

И КОЛИЧИНИ ОТПАДА, УКЉУЧУЈУЋИ И СЕКУНДАРНЕ СИРОВИНЕ КОЈЕ СУ 

СТАВЉЕНЕ У ПРОМЕТ, НА ПРОПИСАН НАЧИН. 

ПРОИЗВОЂАЧ И УВОЗНИК ПРОИЗВОДА КОЈИ ПОСЛЕ УПОТРЕБЕ 

ПОСТАЈУ ПОСЕБНИ ТОКОВИ ОТПАДА ДУЖАН ЈЕ ДА ВОДИ И ЧУВА ДНЕВНУ 

ЕВИДЕНЦИЈУ О КОЛИЧИНИ И ВРСТИ ПРОИЗВЕДЕНИХ И УВЕЗЕНИХ 

ПРОИЗВОДА, ОДНОСНО ДОСТАВЉА РЕДОВНИ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ 

АГЕНЦИЈИ. 

ИЗВЕШТАЈ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА САДРЖИ ПОДАТКЕ О ВРСТИ, 

КОЛИЧИНИ, ПОРЕКЛУ, КАРАКТЕРИЗАЦИЈИ И КЛАСИФИКАЦИЈИ, САСТАВУ, 

СКЛАДИШТЕЊУ, ТРАНСПОРТУ, УВОЗУ, ИЗВОЗУ, ТРЕТМАНУ, ОДНОСНО 

ПОНОВНОМ ИСКОРИШЋЕЊУ И ОДЛАГАЊУ НАСТАЛОГ ОТПАДА, КАО И 

ОТПАДА ПРИМЉЕНОГ У ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ.  

ОПЕРАТЕР НА ДЕПОНИЈИ ДУЖАН ЈЕ ДА ВОДИ И ЧУВА ДНЕВНУ 

ЕВИДЕНЦИЈУ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА О ПРЕУЗЕТИМ И ОДЛОЖЕНИМ 

КОЛИЧИНАМА ОТПАДА, ОДНОСНО ДА ДОСТАВЉА АГЕНЦИЈИ РЕДОВНИ 



ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ВРСТАМА И КОЛИЧИНАМА ОДЛОЖЕНОГ ОТПАДА И 

РЕЗУЛТАТИМА МОНИТОРИНГА. 

ИЗВЕШТАЈ ИЗ СТАВА 5. ОВОГ ЧЛАНА ПОСЕБНО САДРЖИ И ПОДАТКЕ О 

СВИМ НЕОПХОДНИМ ТРОШКОВИМА У ТОКУ РАДА ДЕПОНИЈЕ. 

ОПЕРАТЕР НА ДЕПОНИЈИ ДУЖАН ЈЕ ДА У ТОКУ РАДА ДЕПОНИЈЕ 

ОБЕЗБЕДИ КОНТРОЛУ И МОНИТОРИНГ РАДА ДЕПОНИЈЕ ПРЕМА ПРОГРАМУ 

КОЈИ СЕ УРЕЂУЈЕ ПРОПИСОМ О ОДЛАГАЊУ ОТПАДА НА ДЕПОНИЈУ. 

ОПЕРАТЕР НА ДЕПОНИЈИ ДУЖАН ЈЕ ДА ОБАВЕСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН 

ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ, ОДНОСНО НАДЛЕЖНУ ИНСПЕКЦИЈУ О БИЛО 

КАКВОМ ЗНАЧАЈНОМ УТИЦАЈУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ УОЧЕНОМ У 

ПОСТУПКУ КОНТРОЛЕ И МОНИТОРИНГА КОЈИ СЕ ВРШЕ У СКЛАДУ СА 

ЧЛАНОМ 16. ОВОГ ЗАКОНА. 

У СЛУЧАЈУ ИЗ СТАВА 8. ОВОГ ЧЛАНА ОПЕРАТЕР НА ДЕПОНИЈИ ДУЖАН 

ЈЕ ДА ПОСТУПИ ПО ОДЛУЦИ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ, 

ОДНОСНО НАДЛЕЖНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ У ПОГЛЕДУ ПРИРОДЕ И РОКОВА 

ПРЕДУЗИМАЊА КОРЕКТИВНИХ МЕРА И ДА СНОСИ ТРОШКОВЕ ТИХ МЕРА. 

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ПРЕДУЗИМА МЕРЕ ЗА ЗАПОЧИЊАЊЕ ПРОЦЕДУРЕ 

ЗАТВАРАЊА ДЕПОНИЈЕ ИЛИ ДЕЛА ДЕПОНИЈЕ КАДА ЈЕ ТО ПОТРЕБНО, У 

СКЛАДУ СА ДОЗВОЛОМ, И ТО: 

1) КАДА СУ ЗА ТО ИСПУЊЕНИ УСЛОВИ У СКЛАДУ СА ДОЗВОЛОМ ИЛИ 

2) НА ЗАХТЕВ ОПЕРАТЕРА, А У СКЛАДУ СА ОДОБРЕЊЕМ НАДЛЕЖНОГ 

ОРГАНА ИЛИ 

3) НА ОСНОВУ ОБРАЗЛОЖЕНЕ ОДЛУКЕ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА. 

ДЕПОНИЈА ИЛИ ДЕО ДЕПОНИЈЕ СМАТРА СЕ КОНАЧНО ЗАТВОРЕНОМ 

ПОСЛЕ ИЗВРШЕНОГ КОНАЧНОГ ПРЕГЛЕДА ЛОКАЦИЈЕ ОД СТРАНЕ НАДЛЕЖНЕ 

ИНСПЕКЦИЈЕ, ПРОВЕРЕ СВИХ ИЗВЕШТАЈА КОЈЕ ЈЕ ОПЕРАТЕР ДОСТАВИО, 

ОДНОСНО НАКОН ОБАВЕШТАВАЊА ОПЕРАТЕРА О ОДЛУЦИ О ЗАТВАРАЊУ 

ДЕПОНИЈЕ. 

ОДРЕДБА СТАВА 11. ОВОГ ЧЛАНА НЕ УМАЊУЈЕ ОДГОВОРНОСТ 

ОПЕРАТЕРА У СКЛАДУ СА УСЛОВИМА ИЗ ДОЗВОЛЕ.  

ПОСЛЕ ЗАТВАРАЊА ДЕПОНИЈЕ ОПЕРАТЕР ЈЕ ДУЖАН ДА ДЕПОНИЈУ 

ОДРЖАВА, ВРШИ НАЗОР И КОНТРОЛУ У ПЕРИОДУ НАКНАДНОГ ОДРЖАВАЊА, 

КОЈИ ОДРЕДИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ, УЗИМАЈУЋИ У 

ОБЗИР РОК У КОЈЕМ ДЕПОНИЈА МОЖЕ ПРЕДСТАВЉАТИ ОПАСНОСТ ПО 

ЖИВОТНУ СРЕДИНУ. 

ПРОИЗВОЂАЧ, ВЛАСНИК И/ИЛИ ДРУГИ ДРЖАЛАЦ ОТПАДА, 

УКЉУЧУЈУЋИ ПРОИЗВОЂАЧА И УВОЗНИКА ПРОИЗВОДА КОЈИ НАКОН 

УПОТРЕБЕ ПОСТАЈУ ПОСЕБНИ ТОКОВИ ОТПАДА И ОПЕРАТЕРА НА ДЕПОНИЈИ 

ЧУВАЈУ ОСНОВНА ДОКУМЕНТА (ЕВИДЕНЦИЈЕ, ИЗВЕШТАЈЕ И ДР.) НАЈМАЊЕ 

ПЕТ ГОДИНА, ОСИМ УКОЛИКО НИЈЕ ДРУГАЧИЈЕ ПРОПИСАНО ОВИМ ЗАКОНОМ 

И ПОСЕБНИМ ПРОПИСОМ. 

ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ВОДИ И ЧУВА ЕВИДЕНЦИЈУ О 

ПРИКУПЉЕНОМ КОМУНАЛНОМ ОТПАДУ, КАО И ПОПИС НЕУРЕЂЕНИХ 

ДЕПОНИЈА И ПОДАТКЕ О ТОМЕ ДОСТАВЉА АГЕНЦИЈИ.  



АГЕНЦИЈА ЧУВА ОРИГИНАЛЕ ИЗВЕШТАЈА О ОТПАДУ НАЈМАЊЕ 25 

ГОДИНА ЗА ПОТРЕБЕ СТАТИСТИКЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ О ПРОИЗВОДЊИ 

ОТПАДА.  

АГЕНЦИЈА ЈЕДНОМ ГОДИШЊЕ, НАЈКАСНИЈЕ ДО 31. МАЈА ТЕКУЋЕ 

ГОДИНЕ, КАО И ПО ПОТРЕБИ, ОДНОСНО НА ЗАХТЕВ, ДОСТАВЉА ПОДАТКЕ 

МИНИСТАРСТВУ.  

МИНИСТАР ПРОПИСУЈЕ:  

1) МЕТОДОЛОГИЈУ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОДАТАКА О УПРАВЉАЊУ 

ОТПАДОМ, ОБРАЗАЦ ДНЕВНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ, ОБРАЗАЦ, НАЧИН И РОКОВЕ 

ДОСТАВЉАЊА ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА; 

2) МЕТОДОЛОГИЈУ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОДАТАКА О САСТАВУ И 

КОЛИЧИНАМА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА НА ТЕРИТОРИЈИ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ; 

3) МЕТОДОЛОГИЈУ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОДАТАКА О ВРСТАМА И 

КОЛИЧИНАМА ОТПАДА, УКЉУЧУЈУЋИ И СЕКУНДАРНЕ СИРОВИНЕ, КОЈЕ СУ 

СТАВЉЕНЕ У ПРОМЕТ; 

4) МЕТОДОЛОГИЈУ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОДАТАКА О НЕУРЕЂЕНИМ 

ДЕПОНИЈАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ; 

5) МЕТОДОЛОГИЈУ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОДАТАКА О ПРОИЗВОДИМА 
КОЈИ НАКОН УПОТРЕБЕ ПОСТАЈУ ПОСЕБНИ ТОКОВИ ОТПАДА, ОБРАЗАЦ, 
НАЧИН И РОКОВЕ ДОСТАВЉАЊА ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА. 

Регистар издатих дозвола  

Члан 76. 

Регистар издатих дозвола установљава и води надлежни орган за 
издавање дозволе и податке из регистра доставља Агенцији.  

Регистар издатих дозвола је база података у којој се евидентирају подаци о 
издатим дозволама за управљање отпадом и дозволама за увоз, извоз и транзит 
отпада.  

Подаци уписани у регистар издатих дозвола су јавни.  
Министар прописује садржину, начин вођења и изглед регистра.  
 

РЕГИСТРИ У ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ 
ЧЛАН 76. 

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ 

ОТПАДОМ, ОДНОСНО ПОТВРДЕ О ИЗУЗИМАЊУ ОД ОБАВЕЗЕ ПРИБАВЉАЊА 

ДОЗВОЛЕ ДУЖАН ЈЕ ДА ВОДИ РЕГИСТАР ИЗДАТИХ ДОЗВОЛА, ОДНОСНО 

РЕГИСТАР ИЗДАТИХ ПОТВРДА О ИЗУЗИМАЊУ ОД ОБАВЕЗЕ ПРИБАВЉАЊА 

ДОЗВОЛЕ И ДА ПОДАТКЕ ИЗ РЕГИСТРА ДОСТАВЉА АГЕНЦИЈИ У РОКУ ОД 15 

ДАНА ОД ДАНА УПИСА У РЕГИСТАР. 

МИНИСТАРСТВО ВОДИ РЕГИСТАР ПОСРЕДНИКА У УПРАВЉАЊУ 

ОТПАДОМ, ОДНОСНО ТРГОВАЦА ОТПАДОМ И ПОДАТКЕ ИЗ РЕГИСТРА 

ТРОМЕСЕЧНО ДОСТАВЉА АГЕНЦИЈИ. 



РЕГИСТАР ИЗДАТИХ ДОЗВОЛА ЈЕ БАЗА ПОДАТАКА У КОЈОЈ СЕ 

ЕВИДЕНТИРАЈУ ПОДАЦИ О ИЗДАТИМ ДОЗВОЛАМА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ 

И ДОЗВОЛАМА ЗА УВОЗ, ИЗВОЗ И ТРАНЗИТ ОТПАДА.  

РЕГИСТАР ИЗДАТИХ ПОТВРДА О ИЗУЗИМАЊУ ОД ОБАВЕЗЕ 

ПРИБАВЉАЊА ДОЗВОЛЕ ЈЕ БАЗА ПОДАТАКА У КОЈОЈ СЕ ЕВИДЕНТИРАЈУ 

ПОДАЦИ О ИЗДАТИМ ПОТВРДАМА О ИЗУЗИМАЊУ ОД ОБАВЕЗЕ 

ПРИБАВЉАЊА ДОЗВОЛЕ. 

РЕГИСТАР ПОСРЕДНИКА У УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ И ТРГОВАЦА 

ОТПАДОМ ЈЕ БАЗА ПОДАТАКА У КОЈОЈ СЕ ЕВИДЕНТИРАЈУ ПОДАЦИ О 

ПОСРЕДНИЦИМА, ОДНОСНО ТРГОВЦИМА ОТПАДОМ. 

ПОДАЦИ УПИСАНИ У РЕГИСТРЕ ИЗ СТ. 1. И 2. ОВОГ ЧЛАНА СУ ЈАВНИ.  

ЕВИДЕНЦИЈЕ, РЕГИСТРИ И ДРУГЕ ЗБИРКЕ ПОДАТАКА ПРОПИСАНЕ 

ОВИМ ЗАКОНОМ, ВОДЕ СЕ СЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ 

ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ И ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ 

РЕГИСТРАЦИЈА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА. 

МИНИСТАР ПРОПИСУЈЕ САДРЖИНУ, НАЧИН ВОЂЕЊА И ИЗГЛЕД 
РЕГИСТРА ИЗДАТИХ ДОЗВОЛА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ, РЕГИСТРА 
ИЗДАТИХ ПОТВРДА О ИЗУЗИМАЊУ ОД ОБАВЕЗЕ ПРИБАВЉАЊА ДОЗВОЛЕ И 
РЕГИСТРА ПОСРЕДНИКА У УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ И ТРГОВАЦА ОТПАДОМ. 

Трошкови управљања отпадом  

Члан 77.  

Трошкови управљања отпадом утврђују се према количини и својствима 
отпада у складу са начелом "загађивач плаћа" и обухватају:  

1) трошкове одвојеног сакупљања отпада;  
2) трошкове превоза отпада;  
3) трошкове других мера управљања отпадом које нису покривене 

приходом оствареним прометом отпада;  
4) трошкове уклањања отпада који је непознато лице одложило изван 

депоније;  
5) трошкове пројектовања и изградње постројења за складиштење, 

третман и одлагање ТРЕТМАН, ОДНОСНО СКЛАДИШТЕЊЕ, ПОНОВНО 
ИСКОРИШЋЕЊЕ И ОДЛАГАЊЕ отпада, трошкове рада постројења, трошкове 
затварања, његовог накнадног одржавања након престанка његовог рада.  

Одговорност произвођача, и власника ВЛАСНИКА И ДРЖАОЦА отпада  

Члан 78.  

Произвођач или власник ВЛАСНИК И/ИЛИ ДРУГИ ДРЖАЛАЦ отпада сноси 
трошкове сакупљања, транспорта, складиштења, третмана и одлагања 
ТРЕТМАНА, ОДНОСНО СКЛАДИШТЕЊА, ПОНОВНОГ ИСКОРИШЋЕЊA И 
ОДЛАГАЊА отпада у складу са законом.   

Трошкове уклањања отпада одложеног изван депоније, чије порекло не 
може да се утврди, односно установи његова веза са произвођачем, односно 
лицем које га је одложило, сноси јединица локалне самоуправе.  

Домаћинства сносе трошкове управљања отпадом у складу са прописима 
којима се уређују комуналне делатности.  



Цена услуга за управљање отпадом  

Члан 79.  

Правно или физичко лице које обавља делатност сакупљања, транспорта, 
складиштења, третмана или одлагања отпада наплаћује своје услуге према цени 
утврђеној у складу са законом.  

ПРАВНО ЛИЦЕ ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИК КОЈЕ ОБАВЉА ДЕЛАТНОСТ 
САКУПЉАЊА, ТРАНСПОРТА, ТРЕТМАНА, ОДНОСНО СКЛАДИШТЕЊА, 
ПОНОВНОГ ИСКОРИШЋЕЊА И ОДЛАГАЊА ОТПАДА НАПЛАЋУЈЕ СВОЈЕ 
УСЛУГЕ ПРЕМА ЦЕНИ УТВРЂЕНОЈ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ.  

Цена услуге УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ, КОЈА УКЉУЧУЈЕ И ПРЕТХОДНИ 
ТРЕТМАН се одређује у зависности од врсте, количине, карактеристика отпада и 
учесталости услуге, као и од дужине и услова транспорта отпада и осталих 
околности које утичу на цену организације управљања отпадом.  

Цена услуге депоновања отпада покрива све трошкове рада депоније, 
укључујући финансијске гаранције или друге инструменте и процењене трошкове 
затварања и накнадног одржавања локације за период од најмање 30 година.  

ЦЕНА УСЛУГЕ ДЕПОНОВАЊА ОТПАДА ПОКРИВА СВЕ ТРОШКОВЕ 
УСПОСТАВЉАЊА И РАДА ДЕПОНИЈЕ, УКЉУЧУЈУЋИ ФИНАНСИЈСКЕ 
ГАРАНЦИЈЕ ИЛИ ДРУГЕ ЕКВИВАЛЕНТНЕ ИНСТРУМЕНТЕ И ПРОЦЕЊЕНЕ 
ТРОШКОВЕ ЗАТВАРАЊА И НАКНАДНОГ ОДРЖАВАЊА ЛОКАЦИЈЕ ЗА ПЕРИОД 
ОД НАЈМАЊЕ 30 ГОДИНА, ЗА СВЕ ВРСТЕ ОТПАДА НА ЛОКАЦИЈИ. 

Произвођач или увозник производа који после употребе постају посебни 
токови отпада, плаћа накнаду.  

Произвођач и увозник из става 4. овог члана дужан је да води и чува дневну 
евиденцију о количини и врсти произведених и увезених производа, односно 
доставља редовни годишњи извештај Агенцији.  

Средства остварена од накнаде из става 4. овог члана приход су буџета 
Републике Србије и наменски се користе за инвестиционе и оперативне трошкове 
управљања посебним токовима отпада преко Фонда за заштиту животне средине.  

СРЕДСТВА ОСТВАРЕНА ОД НАКНАДЕ ИЗ СТАВА 4. ОВОГ ЧЛАНА 
ПРИХОД СУ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ. 

ВЛАДА ПРОПИСУЈЕ КРИТЕРИЈУМЕ ЗА КЛАСИФИКАЦИЈУ ОПЕРАТЕРА 
КОЈИ ВРШЕ ПОНОВНУ УПОТРЕБУ И РЕЦИКЛАЖУ ОТПАДА, КАО И ДРУГИХ 
СУБЈЕКАТА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ. 

ВЛАДА НА ПРЕДЛОГ МИНИСТАРСТВА НАДЛЕЖНОГ ЗА ПОСЛОВЕ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, МИНИСТАРСТВА НАДЛЕЖНОГ ЗА ПОСЛОВЕ ПРИВРЕДЕ И 
МИНИСТАРСТВА НАДЛЕЖНОГ ЗА ПОСЛОВЕ ФИНАНСИЈА, БЛИЖЕ УРЕЂУЈЕ 
ОСНИВАЊЕ, УСЛОВЕ, НАЧИН ФУНКЦИОНИСАЊА И ОРГАНИЗОВАЊА 
ОРГАНИЗОВАНОГ ТРЖИШТА ОТПАДА.   

Влада утврђује производе који после употребе постају посебни токови 
отпада, образац дневне евиденције о количини и врсти произведених и увезених 
производа и годишњег извештаја, начин и рокове достављања годишњег 
извештаја, обвезнике плаћања накнаде, критеријуме за обрачун, висину, динамику 
и начин обрачунавања и плаћања накнаде.  

Финансирање управљања отпадом  

Члан 80.  



Спровођење Стратегије и планова управљања отпадом, као и изградња 
постројења за складиштење, третман и одлагање отпада из надлежности 
Републике Србије, финансира се из наменских средстава буџета Републике 
Србије која су приход Фонда за заштиту животне средине, кредита, донација и 
средстава правних и физичких лица која управљају отпадом, накнада и других 
извора финансирања, у складу са законом.  

Спровођење регионалних планова управљања отпадом, као и изградња 
постројења за складиштење, третман и одлагање отпада из надлежности 
аутономне покрајине финансира се из наменских средстава буџета аутономне 
покрајине, кредита, донација и средстава правних и физичких лица која управљају 
отпадом, накнада и других извора финансирања, у складу са законом.  

Спровођење регионалних и локалних планова управљања отпадом, као и 
изградња постројења за складиштење, третман и одлагање отпада из 
надлежности јединица локалне самоуправе финансира се из наменских средстава 
буџета јединица локалне самоуправе, кредита, донација и средстава правних и 
физичких лица која управљају отпадом, накнада и других извора финансирања, у 
складу са законом.  

 
ЧЛАН 80. 

 
СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ У РЕПУБЛИЦИ 

СРБИЈИ ОБЕЗБЕЂУЈУ СЕ ИЗ: 
1) БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ; 
2) БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ И ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ; 
3) ФОНДОВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ И ДРУГИХ МЕЂУНАРОДНИХ ФОНДОВА;  
4) ДОНАЦИЈА, ПОКЛОНА, ПРИЛОГА, ПОМОЋИ И СЛИЧНИХ ИЗВОРА ЗА 

УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ; 
5) КРЕДИТА МЕЂУНАРОДНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТИТУЦИЈА;  
6) ДРУГИХ ИЗВОРА У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ. 
СРЕДСТВА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА МОГУ СЕ КОРИСТИТИ САМО ЗА 

СВРХУ ОДРЕЂЕНУ ОВИМ ЗАКОНОМ И НА НАЧИН ПРОПИСАН ЗАКОНОМ КОЈИМ 
СЕ УРЕЂУЈЕ ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ.  

СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ И ПЛАНОВА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ, КАО 
И ИЗГРАДЊА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ТРЕТМАН, ОДНОСНО СКЛАДИШТЕЊЕ, 
ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ И ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ, ФИНАНСИРА СЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ. 

Наменско коришћење средстава  

Члан 81.  

Република Србија, аутономна покрајина, односно јединица локалне 
самоуправе користи наменска средства из члана 80. овог закона преко Фонда за 
заштиту животне средине, односно преко посебних рачуна, у складу са одлуком 
скупштине аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе.  

Из прихода Фонда за заштиту животне средине, односно посебних рачуна 
финансирају се програми, пројекти и друге инвестиционе и оперативне активности 
из области управљања отпадом, и то:  

1) изградња постројења за управљање отпадом;  



2) унапређење организације управљања отпадом;  
3) управљање истрошеним батеријама и акумулаторима, отпадним уљима, 

отпадним гумама, отпадом од електричних и електронских производа, отпадом од 
флуоресцентних цеви које садрже живу и отпадним возилима;  

4) подстицање одвојеног сакупљања отпада;  
5) подстицање тржишта рециклираних материјала;  
6) имплементација регионалних планова управљања отпадом из члана 12. 

овог закона;  
7) развој информационог система за управљање отпадом;  
8) помоћ у развоју и примени нових технологија за третман отпада;  
9) санација дугогодишњег загађења отпадом;  
10) програме образовања и јачања свести јавности о питањима заштите 

животне средине и управљања отпадом;  
11) друге трошкове, у складу са законом.  

 

КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ 

ЧЛАН 81. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА, АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА, ОДНОСНО ЈЕДИНИЦА 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ СРЕДСТВА ИЗ ЧЛАНА 80. ОВОГ ЗАКОНА КОРИСТЕ ЗА 
ИНВЕСТИЦИОНЕ И ОПЕРАТИВНЕ ТРОШКОВЕ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ, И ТО:  

1) ИЗГРАДЊУ НОВИХ ПОСТРОЈЕЊА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ, 
РЕКОНСТРУКЦИЈУ,  РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ И ИСКОРИШЋЕЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ 
ПОСТРОЈЕЊА;  

2) УНАПРЕЂЕЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ;  
3) УПРАВЉАЊЕ ИСТРОШЕНИМ БАТЕРИЈАМА И АКУМУЛАТОРИМА, 

ОТПАДНИМ УЉИМА, ОТПАДНИМ ГУМАМА, ОТПАДОМ ОД ЕЛЕКТРИЧНИХ И 
ЕЛЕКТРОНСКИХ ПРОИЗВОДА, ОТПАДОМ ОД ФЛУОРЕСЦЕНТНИХ ЦЕВИ КОЈЕ 
САДРЖЕ ЖИВУ И ОТПАДНИМ ВОЗИЛИМА;  

4) ПОДСТИЦАЊЕ ОДВОЈЕНОГ САКУПЉАЊА ОТПАДА;  
5) ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ РЕГИОНАЛНИХ, ОДНОСНО ЛОКАЛНИХ ПЛАНОВА 

УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ;  
6) РАЗВОЈ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ; 
7) ПОМОЋ У РАЗВОЈУ И ПРИМЕНИ НОВИХ ТЕХНОЛОГИЈА ЗА ТРЕТМАН 

ОТПАДА;  
8) САНАЦИЈУ ДУГОГОДИШЊЕГ ЗАГАЂЕЊА ИНДУСТРИЈСКИМ И 

КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ;  
9) ПРОГРАМЕ ОБРАЗОВАЊА И ЈАЧАЊА СВЕСТИ ЈАВНОСТИ О 

ПИТАЊИМА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ;  
10) ПОДСТИЦАЊЕ ТРЖИШТА РЕЦИКЛИРАНИХ МАТЕРИЈАЛА И ИЗВОЗ 

ОТПАДА ЗА КОЈИ НЕМА МОГУЋНОСТИ ТРЕТМАНА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ;  
11) ДРУГЕ ТРОШКОВЕ, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ. 

Инспекцијски надзор  

Члан 84.  

Инспекцијски надзор над применом одредаба овог закона и прописа 
донетих за његово извршавање врши министарство, ако овим законом није 
друкчије прописано.  



Инспекцијски надзор врши се преко инспектора за заштиту животне средине 
(у даљем тексту: инспектор) у оквиру делокруга утврђеног овим законом.  

Аутономној покрајини поверава се вршење инспекцијског надзора над 
активностима управљања отпадом који се у целини обављају на територији 
аутономне покрајине и радом постројења за управљање отпадом за које надлежни 
орган аутономне покрајине издаје дозволу на основу овог закона.  

Граду, односно граду Београду поверава се вршење инспекцијског надзора 
над активностима сакупљања и транспорта инертног и неопасног отпада, односно 
над радом постројења за складиштење, третман и одлагање ТРЕТМАН, 
ОДНОСНО СКЛАДИШТЕЊЕ, ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ И ОДЛАГАЊЕ инертног 
и неопасног отпада за које надлежни орган издаје дозволу на основу овог закона.  

Општини се поверава вршење инспекцијског надзора над активностима 
сакупљања, транспорта, складиштења, третмана и одлагања ТРЕТМАНА, 
ОДНОСНО СКЛАДИШТЕЊА, ПОНОВНОГ ИСКОРИШЋЕЊА И ОДЛАГАЊА 
инертног и неопасног отпада, за које надлежни орган издаје дозволу на основу 
овог закона. 

 

Права и дужности инспектора  

Члан 85. 

У вршењу послова инспекцијског надзора инспектор има право и дужност да 
проверава и контролише нарочито:  

1) спровођење и ажурирање планова управљања отпадом И ПРОГРАМА 
ПРЕВЕНЦИЈЕ СТВАРАЊА ОТПАДА;  

2) спровођење и ажурирање радног плана постројења за управљање 
отпадом;  

2А) ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА ПОСТУПАЊЕ СА ПРОИЗВОДНИМ 

ОСТАЦИМА КАО СА НУСПРОИЗВОДИМА И ПОСЕДОВАЊЕ ДОКУМЕНАТА 

КОЈИМА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ПРОПИСАНИХ УСЛОВА; 

 2Б) ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА ПРЕСТАНАК СТАТУСА ОТПАДА И 

ТЕХНИЧКИХ ЗАХТЕВА ЗА ПОЈЕДИНЕ ВРСТЕ ОТПАДА КОЈЕ ПРЕСТАЈУ ДА БУДУ 

ОТПАД; 

3) употребу и коришћење одговарајућих технологија и ефикасног 
коришћења сировина и енергије;  

4) управљање отпадом у постројењима која стварају отпад, примену мера и 
поступака за смањење његових количина или опасних својстава, класификацију, 
сакупљање, складиштење, третман, транспорт и одлагање отпада ТРАНСПОРТ, 
ТРЕТМАН, ОДНОСНО СКЛАДИШТЕЊЕ, ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ И 
ОДЛАГАЊЕ;  

5) техничке карактеристике и капацитете, организацију и рад постројења за 
управљање отпадом, укључујући мониторинг, методе третмана и мере 
предострожности у складу са условима утврђеним у дозволи;  

6) испуњеност услова за изградњу и рад постројења за складиштење, 
третман и одлагање ТРЕТМАН, ОДНОСНО СКЛАДИШТЕЊЕ, ПОНОВНО 
ИСКОРИШЋЕЊЕ И ОДЛАГАЊЕ отпада;  

7) поступање са отпадом у току његовог сакупљања и транспорта, односно 
у току његовог кретања (ПОРЕКЛО, ПРИРОДА, КОЛИЧИНА И ОДРЕДИШТЕ);  



8) поступање са отпадом у прекограничном кретању на позив царинских 
службеника;  

9) испуњеност услова за рад, ПОСЕБНО НАДЗОР ЛОКАЦИЈЕ ПРЕ 
ОТПОЧИЊАЊА ОПЕРАЦИЈА ОДЛАГАЊА РАДИ УТВРЂИВАЊА ИСПУЊЕНОСТИ 
УСЛОВА ИЗ ДОЗВОЛЕ, КАО И затварање и рекултивацију постојећих депонија 
отпада и надзор над депонијом после њеног затварања у периоду од најмање 30 
година;  

10) поступак класификације, складиштења, паковања, обележавања и 
транспорта опасног отпада, у складу са овим и другим законом;  

11) поступање са отпадом у складу са прописаним обавезама управљања 
посебним токовима отпада;  

12) примену прописаних мера и поступака за спречавање удеса и у случају 
удеса;  

13) прописане забране и ограничења;  
14) рад лица одговорног за управљање отпадом и квалификованог лица 

одговорног за стручни рад у постројењу за управљање отпадом;  
15) вођење и чување прописане евиденције са подацима о пореклу, 

одредишту, третману, врсти и количини отпада;  
16) спровођење других прописаних мера и поступака управљања отпадом.  

Овлашћења инспектора  

Члан 86.  

У вршењу послова из члана 85. овог закона инспектор је овлашћен да:  
1) нареди спровођење плана 

управљања отпадом и његово 

ажурирање;  

  1) НАРЕДИ СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ И 
ПРОГРАМА ПРЕВЕНЦИЈЕ СТВАРАЊА ОТПАДА И ЊИХОВО АЖУРИРАЊЕ, 
ОДНОСНО РЕВИДИРАЊЕ; 

1а) нареди заједничко обезбеђивање и спровођење управљања отпадом на 
територији јединица локалне самоуправе; 

2) нареди спровођење радног плана постројења за управљање отпадом и 
његово ажурирање;  

3) забрани коришћење технологије и рад постројења која не испуњавају 
услове за смањење настајања отпада и ефикасно коришћење сировина;  

4) нареди произвођачу производа који после употребе постаје опасан отпад 
да тај отпад преузме без накнаде или да ту обавезу пренесе на лице овлашћено за 
управљање опасним отпадом, у складу са овим законом;  

5) нареди произвођачу отпада да изврши класификацију отпада и прибави 
доказе о карактеризацији отпада, односно употребној вредности рециклабилног 
материјала;  

6) нареди произвођачу, односно власник ВЛАСНИКУ И/ИЛИ ДРУГОМ 
ДРЖАОЦУ отпада, одвојено сакупљање отпада у складу са потребама будућег 
третмана;  

7) нареди произвођачу отпада да преда отпад правном или физичком лицу  
ПРАВНОМ ЛИЦУ ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИКУ које је овлашћено за управљање отпадом, 
ако није у могућности да организује поступање са отпадом у складу са овим 
законом;  



8) нареди произвођачу отпада да води и чува прописане евиденције, лицу 
које врши промет да доставља податке о врсти и количини отпада, укључујући и 
секундарне сировине које су стављене у промет; 

9) нареди произвођачу отпада да одреди лице одговорно за управљање 
отпадом;  

10) забрани свако кретање отпада супротно условима у дозволи издатој у 
складу са овим законом;  

10А) ЗАБРАНИ ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ПОСРЕДОВАЊА У УПРАВЉАЊУ 
ОТПАДОМ, ОДНОСНО ТРГОВИНЕ ОТПАДОМ ЛИЦУ КОЈЕ НИЈЕ УПИСАНО У 
РЕГИСТАР ПОСРЕДНИКА У УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ, ОДНОСНО РЕГИСТАР 
ТРГОВАЦА ОТПАДОМ, ОДНОСНО НАРЕДИ ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА У СКЛАДУ 
СА ОВИМ ЗАКОНОМ; 

11) забрани третман отпада супротно условима из дозволе;  
12) забрани рад постројења и употребу опреме за третман отпада која се не 

користи у складу са техничким упутством;  
13) забрани третман отпада ако отпад није обезбеђен и заштићен од 

расипања и процуривања;  
14) забрани пријем и одлагање отпада на депонији супротно условима у 

издатој дозволи;  
15) нареди спровођење мера којима се обезбеђује заштита животне 

средине на депонији у складу са законом;  
16) нареди спровођење рекултивације депоније после њеног затварања и 

надзор над депонијом у периоду од најмање 30 година, у циљу смањења ризика по 
здравље људи и животну средину;  

17) нареди правном лицу И ПРЕДУЗЕТНИКУ које обавља послове 
управљања отпадом у складу са овим законом, одређивање квалификованог лица 
одговорног за стручни рад у постројењу за управљање отпадом;  

18) нареди правном лицу И ПРЕДУЗЕТНИКУ које обавља послове 
управљања отпадом у складу са овим законом вођење и чување прописаних 
евиденција;  

19) забрани изградњу и рад постројења за управљање отпадом које не 
испуњава техничке и друге услове прописане овим и другим законом;  

20) забрани складиштење, третман или одлагање отпада ТРЕТМАН, 
ОДНОСНО СКЛАДИШТЕЊЕ, ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ ИЛИ ОДЛАГАЊЕ ван 
постројења за управљање отпадом које има дозволу;  

21) нареди лицу које врши сакупљање, односно транспорт отпада да отпад 
сакупља од произвођача или власника ВЛАСНИКА И/ИЛИ ДРУГОГ ДРЖАОЦА и да 
га транспортује до постројења које има дозволу за управљање отпадом, односно 
до центра за сакупљање, трансфер станице или постројења за третман ОДНОСНО 
ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ или одлагање;  

22) нареди лицу које врши сакупљање и/или транспорт отпада да обезбеди 
одвојен превоз различитих врста отпада, нарочито опасног отпада;  

23) забрани сакупљање и/или транспорт опасног отпада са другим отпадом;  
24) забрани утовар и транспорт отпада ако се не обавља у затвореном 

возилу, контејнеру или на други одговарајући начин који онемогућава расипање 
или испадање отпада приликом транспорта, утовара или истовара;  

25) нареди превознику отпада да, у случају загађења насталог током 
транспорта, изврши чишћење и довођење загађеног подручја у задовољавајуће 
стање;  

26) забрани транспорт опасног отпада без прописане документације;  



27) забрани складиштење отпада на местима која нису технички 
опремљена за привремено чување отпада и/или немају дозволу за складиштење, 
као и ако је истекао прописани период складиштења;  

27А) НАРЕДИ ЛИЦУ ДА УКЛОНИ УСКЛАДИШТЕНИ ОТПАД КАДА ОТПАД 

СКЛАДИШТИ НА МЕСТУ ЗА КОЈЕ НЕ ПОСЕДУЈЕ ДОЗВОЛУ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ 

ОТПАДА, КАО И АКО ЈЕ ИСТЕКАО ПРОПИСАНИ ПЕРИОД СКЛАДИШТЕЊА, 

ОДНОСНО ПЕРИОД НА КОЈИ ЈЕ ДОЗВОЛА ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ ИЗДАТА; 

28) забрани третман отпада супротно условима у издатој дозволи;  

29) забрани рад постројења и коришћење опреме за третман отпада за које 
није добијена дозвола;  

30) забрани рад мобилног постројења за третман отпада које нема 
одобрење за локацију, односно дозволу;  

31) нареди одвојено сакупљање, складиштење и третман секундарних 
сировина;  

32) забрани физичко-хемијски и хемијски третман отпада који се врши 
супротно одредбама овог закона;  

33) забрани биолошки третман отпада супротно условима у издатој 
дозволи;  

34) забрани термички третман отпада супротно условима у издатој дозволи;  
35) забрани рад депоније која не испуњава прописане техничке, технолошке 

и друге услове и захтеве;  
36) забрани одлагање отпада који није претходно подвргнут третману и 

одлагање опасног отпада са другим врстама отпада на истој локацији, односно 
депонији;  

37) забрани мешање комуналног отпада са опасним отпадом;  
38) забрани одлагање комуналног отпада супротно закону и условима у 

издатој дозволи;  
39) нареди селекцију ради рециклаже и сакупљање опасног отпада из 

домаћинстава;  
40) забрани сакупљање, складиштење, транспорт, третман и одлагање 

ТРАНСПОРТ, ТРЕТМАН, ОДНОСНО СКЛАДИШТЕЊЕ, ПОНОВНО 
ИСКОРИШЋЕЊЕ И ОДЛАГАЊЕ опасног отпада који није обележен и упакован на 
начин којим се обезбеђује минималан утицај на здравље људи и животну средину;  

41) забрани мешање различитих врста опасног отпада, осим под надзором 
квалификованог лица и у поступку третмана опасног отпада;  

42) забрани одлагање опасног отпада без претходног третмана којим се 
значајно смањују опасне компоненте и њихова својства, маса и запремина;  

43) забрани разблаживање опасног отпада ради испуштања у животну 
средину;  

44) забрани кретање отпада без Документа о кретању отпада, односно 
Документа о кретању опасног отпада;  

45) забрани сваку радњу или акт којим се управља посебним токовима 
отпада супротно овом закону;  

46) нареди произвођачу и увознику, односно власнику ВЛАСНИКУ И/ИЛИ 
ДРУГОМ ДРЖАОЦУ отпада примену или извршење посебних мера управљања 
токовима отпада прописаних овим законом;  

47) забрани сакупљање и транспорт отпада изван територије за коју је 
издата дозвола;  

48) забрани увоз, извоз и транзит отпада који се обавља супротно 
одредбама овог и другог закона;  



49) нареди лицу које има дозволу за управљање отпадом примену и 
спровођење мера прописаних за случај удеса;  

50) нареди лицу које има дозволу за управљање отпадом достављање 
одговарајућих података и извештаја у складу са овим законом;  
 50А) НАЛОЖИ ПРОИЗВОЂАЧУ И УВОЗНИКУ ПРОИЗВОДА КОЈИ ПОСЛЕ 
УПОТРЕБЕ ПОСТАЈУ ПОСЕБНИ ТОКОВИ ОТПАДА ДА ВОДИ И ЧУВА ДНЕВНУ 
ЕВИДЕНЦИЈУ И ДОСТАВИ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ; 

51) забрани сваку радњу или акт противан одредбама овог закона;  
52) нареди извршење других прописаних обавеза у одређеном року.  
Ако инспектор у вршењу послова из члана 85. овог закона утврди да су 

повређене одредбе закона којим се уређује превоз и транспорт, заштита здравља 
људи и животиња, промет лекова и/или других закона, дужан је да о томе, без 
одлагања, обавести другог надлежног инспектора.  

У вршењу инспекцијских послова инспектор може привремено одузети 
предмете, опрему или уређаје чија употреба није дозвољена или који су настали, 
односно којима су извршене недозвољене радње.  

У случајевима када инспектор утврди такве повреде закона за које су 
истовремено прописане и надлежности других инспекцијских органа, обавезан је 
да, без одлагања, обавести министра како би се заједнички извршио надзор и 
предузеле одговарајуће мере.  

У вршењу надзора над применом мера и поступака управљања отпадом 
инспектор има и овлашћења и дужности утврђене другим прописима.  

Члан 88. 

Новчаном казном од 1.500.000 до 3.000.000 динара казниће се за привредни 
преступ привредно друштво, предузеће или друго правно лице, ако:  

1) ПОСТУПА СА ПРОИЗВОДНИМ ОСТАТКОМ КАО СА НУСПРОИЗВОДОМ 
СУПРОТНО ПРОПИСАНИМ УСЛОВИМА И/ИЛИ НЕ ПОСЕДУЈЕ ДОКАЗЕ О 
ИСПУЊЕНОСТИ ТИХ УСЛОВА (ЧЛ. 8А И 8Б); 

1А) КРШИ ОДРЕДБЕ О ПРЕСТАКНУ СТАТУСА ОТПАДА (ЧЛАН 8В); 
1Б) ОБАВЉА ПОСЛОВЕ БЕЗ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ИЛИ НЕ 

ВРШИ ЊЕГОВО АЖУРИРАЊЕ У ПРОПИСАНОМ РОКУ (ЧЛАН 15. СТ. 1. ДО 3);  
2) обавља послове управљања отпадом без радног плана постројења за 

управљање отпадом или не врши његово ажурирање у прописаном року (члан 16);  
2А) ОБАВЉА ПОСЛОВЕ ПОСРЕДОВАЊА У УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ, 

ОДНОСНО ТРГОВИНЕ ОТПАДОМ СУПРОТНО ОДРЕДБАМА ОВОГ ЗАКОНА 
(ЧЛАН 28А); 

3) не прибави дозволу за третман отпада и послове третмана отпада не 
обавља у складу са дозволом, не објави листу отпада за чији третман има 
дозволу, не обезбеђује отпад и не заштити га од расипања и процуривања или у 
случају удеса без одлагања не обавести надлежни орган (члан 29. тач. 3), 4), 6) и 
7);  

4) не прибави дозволу за одлагање отпада и отпад не одлаже у складу са 
том дозволом, не обезбеди спровођење прописаних мера којима се обезбеђује 
заштита животне средине, ако не обезбеди рекултивацију депоније и надзор над 
депонијом после њеног затварања у периоду од најмање 30 година или у случају 
удеса на депонији без одлагања не обавести надлежни орган (члан 30. став 1. тач. 
3), 4), 6) и 7);  



5) на депонију прими отпад који не испуњава услове о одлагању отпада 
прописане дозволом или ако о одбијању прихватања не обавести надлежни орган 
(члан 30. ст. 2. и 3);  

6) гради постројење или обавља делатност у постројењу за управљање 
отпадом које нема дозволу за обављање тих делатности (члан 33. ст. 1. и 2);  

7) складишти отпад на местима која нису технички опремљена за 
привремено чување отпада на локацији произвођача или власникА ВЛАСНИКА 
И/ИЛИ ДРУГОГ ДРЖАОЦА отпада, у центрима за сакупљање, трансфер 
станицама и другим локацијама или по истеку прописаног рока за привремено 
складиштење (члан 36);  

8) третман отпада обавља супротно одредбама овог закона или за мобилно 
постројење за третман отпада не прибави дозволу, односно одобрење за локацију 
коју издаје јединица локалне самоуправе (члан 37. ст. 1, 3. и 4);  

8) ТРЕТМАН ОТПАДА ОБАВЉА СУПРОТНО ОДРЕДБАМА ОВОГ ЗАКОНА 
ИЛИ ЗА МОБИЛНО ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ТРЕТМАН ОТПАДА НЕ ПРИБАВИ 
ДОЗВОЛУ (ЧЛАН 37. СТ. 1. И 3); 

8А) ВРШИ ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА 
СУПРОТНО ЧЛАНУ 38.ОВОГ ЗАКОНА; 

9) врши физичко-хемијски третман отпада супротно прописаним условима 
(члан 39);  

10) врши биолошки третман отпада супротно прописаним условима (члан 
40);  

11) врши термички третман отпада супротно условима у дозволи (члан 41);  
12) врши одлагање отпада на локацији која не испуњава техничке, 

технолошке и друге прописане услове, односно супротно условима утврђеним у 
дозволи или без претходног третмана или одлаже опасан отпад заједно са другим 
врстама отпада (члан 42. ст. 2, 4. и 6);  

13) приликом сакупљања, разврставања, складиштења, транспорта, 
поновног искоришћења и одлагања опасан отпад не упакује и обележи на 
одговарајући начин (члан 44. ст. 3. и 4)  

13) НЕ ПОСТУПА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 44. ОВОГ ЗАКОНА; 
14) меша различите категорије опасног отпада, осим у случају када је то 

дозвољено, одлаже опасан отпад без претходног третмана или врши 
разблаживање опасног отпада ради његовог испуштања у животну средину (члан 
44. ст. 5, 6. и 7);   

15) обавља управљање отпадом без дозволе (члан 59);  
16) обавља активности без потврде о изузимању од обавезе прибављања 

дозволе у случајевима за које се не захтева дозвола (члан 61);  
17) врши увоз, извоз или транзит отпада супротно условима и начину 

прописаним у чл. 71. и 72. овог закона.  
За привредни преступ из става 1. овог члана може се изрећи новчана казна 

у сразмери са висином учињене штете, неизвршене обавезе или вредности робе 
или друге ствари која је предмет привредног преступа, а највише до 
двадесетоструког износа учињене штете, неизвршене обавезе или вредности робе 
или друге ствари која је предмет привредног преступа.  

Новчаном казном од 100.000 до 200.000 динара казниће се за привредни 
преступ из става 1. овог члана и одговорно лице у привредном друштву, предузећу 
и другом правном лицу.  

Новчаном казном од 1.500.000 до 3.000.000 динара казниће се за привредни 
преступ из става 1. овог члана страно правно лице ако има представништво на 



територији Републике Србије и/или ако је привредни преступ учињен на територији 
Републике његовим превозним средством.  

Новчаном казном од 100.000 до 200.000 динара казниће се за привредни 
преступ из става 1. овог члана и одговорно лице у страном правном лицу.  

Члан 90.  

Новчаном казном од 500.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај 
привредно друштво, предузеће или друго правно лице, ако:  

1) не класификује отпад на прописан начин, односно не изврши испитивање 
отпада, у складу са овим законом (члан 8. ст. 4. и 5);  

2) не изврши преузимање сопствених производа који после употребе 
постају опасан отпад, без накнаде трошкова, односно ако ту обавезу не пренесе на 
друго правно лице (члан 25. ст. 2. и 3);  

3) поступа супротно члану 26. став 1. овог закона;  
3) ПОСТУПА СУПРОТНО ЧЛАНУ 26. СТ. 1. И 3. ОВОГ ЗАКОНА; 
4) обавља транспорт отпада супротно члану 28. овог закона;  
5) не обезбеди спровођење радног плана постројења, као оператер 

постројења за третман отпада или оператер на депонији не води прописане 
евиденције или не одреди квалификовано лице одговорно за стручни рад у 
постројењу, односно на депонији (члан 29. тач. 1), 8) и 9) и члан 30. став 1. тач. 1), 
8) и 9);  

6) сакупљање и транспорт отпада не врши у складу са чланом 35. овог 
закона;  

7) поступа са комуналним отпадом супротно члану 43. овог закона;  
8) не поседује Документ о кретању отпада (члан 45. ст. 1. до 5);  
9) не поседује Документ о кретању опасног отпада (члан 46. ст. 1. до 6);  
10) управља посебним токовима отпада супротно овом закону (чл. 47-57);  
11) врши сакупљање и транспорт отпада супротно члану 70. овог закона;  
12) не води, доставља и чува одговарајуће податке и извештаје (члан 75. ст. 

1, 2. И 4.);. 
12) НЕ ПОСТУПА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 75. СТ. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 13. И 14. 

ОВОГ ЗАКОНА. 
13) не води и не чува дневну евиденцију о количини и врсти произведених и 

увезених производа, односно не доставља извештај Агенцији (члан 79. став 5).  
За прекршај из става 1. овог члана може се изрећи новчана казна у 

сразмери са висином причињене штете или неизвршене обавезе, вредности робе 
или друге ствари која је предмет прекршаја, а највише до двадесетоструког износа 
тих вредности.  

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у 
привредном друштву, предузећу или другом правном лицу новчаном казном од 
25.000 до 50.000 динара.  

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном 
од 250.000 до 500.000 динара или казном затвора до 30 дана.  

ЗА РАДЊЕ ИЗ ЧЛАНА 88. СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА И СТАВ 1. ОВОГ ЧЛАНА 
КАЗНИЋЕ СЕ ПРЕДУЗЕТНИК НОВЧАНОМ КАЗНОМ ОД 250.000 ДО 500.000 
ДИНАРА ИЛИ КАЗНОМ ЗАТВОРА ДО 30 ДАНА. 

За прекршај из става 1. тач. 3), 6), 7), 10) и 11) овог члана казниће се 
физичко лице новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара или казном затвора до 
30 дана.  



Прекршај одговорног лица у органу државне управе, имаоцу јавних овлашћења, 
односно овлашћеном правном лицу  

Члан 92.  

Новчаном казном од 25.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај 
одговорно лице у органу државне управе, одговорно лице у јединици локалне 
самоуправе, имаоцу јавних овлашћења, односно овлашћеном правном лицу, ако:  

1) не донесе план управљања отпадом (члан 20. став 1. тачка 1);  
1а) не обезбеди и не спроводи управљање отпадом на територији јединица 

локалне самоуправе под условима и на начин утврђеним законом, Стратегијом и 
споразумом скупштина јединица локалне самоуправе (члан 21. став 1); 

2) врши испитивање отпада без прописаног овлашћења (члан 23. став 2);  
3) не обезбеди и не опреми центре за сакупљање кабастог отпада из 

домаћинства или не уреди организацију селективног сакупљања отпада ради 
рециклаже у складу са посебним програмом (члан 43. ст. 5. и 7);  

4) изда дозволу ако уз захтев за њено издавање није поднета прописана 
документација (члан 62);  

5) не обавештава јавност на начин прописан овим законом (члан 69);  
6) не води и не чува евиденцију о прикупљеном комуналном отпаду, као и 

попис неуређених депонија и податке о томе не доставља Агенцији, односно не 
доставља податке министарству једанпут годишње, односно на захтев, не води 
податке о врсти и количини отпада, укључујући и секундарне сировине које су 
стављене у промет (члан 75. ст. 2, 5. и 7)  

7) не води регистар издатих дозвола и податке из регистра не доставља 
Агенцији (члан 76. став 1);  

8) ненаменски користи средства за управљање отпадом (члан 81);  
9) не изради попис депонија на свом подручју и не изради пројекте санације, 

затварања и рекултивације у року прописаном овим законом (члан 97).  

ЧЛАН 92. 

НОВЧАНОМ КАЗНОМ ОД 25.000 ДО 50.000 ДИНАРА КАЗНИЋЕ СЕ ЗА 

ПРЕКРШАЈ ОДГОВОРНО ЛИЦЕ У ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ, ОДГОВОРНО 

ЛИЦЕ У ЈЕДИНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, ИМАОЦУ ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА, 

ОДНОСНО ОВЛАШЋЕНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ, АКО:  

1) НЕ ВОДИ РЕГИСТАР НУСПРОИЗВОДА И РЕГИСТАР ОТПАДА КОЈИ ЈЕ 

ПРЕСТАО ДА БУДЕ ОТПАД И ПОДАТКЕ ИЗ РЕГИСТРА НЕ ДОСТАВЉА 

АГЕНЦИЈИ (ЧЛАН 8Г); 

2) НЕ ДОНЕСЕ РЕГИОНАЛНИ, ОДНОСНО ЛОКАЛНИ ПЛАН УПРАВЉАЊА 

ОТПАДОМ УСКЛАЂЕН СА НАЦИОНАЛНИМ ПЛАНОМ И НЕ ДОСТАВИ ГА 

МИНИСТАРСТВУ У ПРОПИСАНОМ РОКУ (ЧЛ. 12, 13. И 14. СТАВ 3); 

3) НЕ ОБЕЗБЕДИ И НЕ СПРОВОДИ УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПОД УСЛОВИМА И НА 

НАЧИН УТВРЂЕНИМ ЗАКОНОМ, СТРАТЕГИЈОМ И СПОРАЗУМОМ СКУПШТИНА 

ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ (ЧЛАН 21. СТАВ 1); 

4) ВРШИ ИСПИТИВАЊЕ ОТПАДА БЕЗ ПРОПИСАНОГ ОВЛАШЋЕЊА ИЛИ 

СУПРОТНО ИЗДАТОМ ОВЛАШЋЕЊУ ИЛИ У ВРШЕЊУ ПОСЛОВА ПОСТУПА НА 

ПРОТИВПРАВАН, НЕМОРАЛАН И НЕДОСТОЈАН НАЧИН (ЧЛАН 24. СТАВ 4); 



5) АКО НЕ УРЕДИ СЕЛЕКЦИЈУ И ОДВОЈЕНО САКУПЉАЊЕ ОТПАДА, НЕ 

ОБЕЗБЕЂУЈЕ ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА ИЗ ДОМАЋИНСТВА У КОНТЕЈНЕРЕ ИЛИ НА 

ДРУГИ НАЧИН, НЕ ОРГАНИЗУЈЕ И НЕ ОПРЕМИ ЦЕНТРЕ ЗА САКУПЉАЊЕ 

ОТПАДА ИЗ ДОМАЋИНСТВА КОЈИ НИЈЕ МОГУЋЕ ОДЛОЖИТИ У КОНТЕЈНЕРЕ 

ЗА КОМУНАЛНИ ОТПАД (ЧЛАН 43. СТАВ 4); 

6) НЕ ИЗВРШИ ЕВИДЕНЦИЈУ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА И ПОСТОЈЕЋИХ 

НЕСАНИТАРНИХ ДЕПОНИЈА - СМЕТЛИШТА  НА СВОМ ПОДРУЧЈУ И НЕ 

ОБЕЗБЕДИ УКЛАЊАЊЕ И САНАЦИЈУ, НЕ ИЗРАДИ ПРОЈЕКАТ САНАЦИЈЕ И 

РЕКУЛТИВАЦИЈЕ ЗА ПОСТОЈЕЋЕ НЕСАНИТАРНЕ ДЕПОНИЈЕ - СМЕТЛИШТА НА 

НАЧИН И У РОКУ ПРОПИСНИМ ОВИМ ЗАКОНОМ И НЕ ДОСТАВИ РАДНИ ПЛАН 

ПОСТРОЈЕЊА СА ПРОГРАМОМ КОРЕКТИВНИХ МЕРА И ДИНАМИКОМ 

ПРИЛАГОЂАВАЊА РАДА ПОСТРОЈЕЊА (ЧЛАН 43. СТ. 7, 8. И 9); 

7) ИЗДА ДОЗВОЛУ АКО УЗ ЗАХТЕВ ЗА ЊЕНО ИЗДАВАЊЕ НИЈЕ ПОДНЕТА 

ПРОПИСАНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (ЧЛАН 62);  

8) НЕ ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ НА НАЧИН ПРОПИСАН ОВИМ ЗАКОНОМ 

(ЧЛАН 69);  

9) НЕ ДОСТАВИ AГЕНЦИЈИ ИЗВЕШТАЈЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНОВА У 

ПРОПИСАНОМ РОКУ (ЧЛАН 74. СТ. 2, 3, 4. И 5); 

10) НЕ ПОСТУПА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 75. СТ. 10, 15, 16. И 17. ОВОГ 

ЗАКОНА; 

11) НЕ ВОДИ РЕГИСТАР ИЗДАТИХ ДОЗВОЛА ЗА УПРАВЉАЊЕ 

ОТПАДОМ, ОДНОСНО РЕГИСТАР ИЗДАТИХ ПОТВРДА О ИЗУЗИМАЊУ ОД 

ОБАВЕЗЕ ПРИБАВЉАЊА ДОЗВОЛЕ, ОДНОСНО РЕГИСТАР ПОСРЕДНИКА У 

УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ, ОДНОСНО ТРГОВАЦА ОТПАДОМ И ПОДАТКЕ ИЗ 

РЕГИСТРА НЕ ДОСТАВЉА АГЕНЦИЈИ (ЧЛАН 76. СТ. 1. И 2); 

12) НЕНАМЕНСКИ КОРИСТИ СРЕДСТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ 
(ЧЛАН 81). 

 
ЧЛАН 51.  

У ЧЛАНУ 5. ТАЧКА 30), ЧЛАНУ 8. СТАВ 4, ЧЛАНУ 27. СТ. 1, 2. И 4, ЧЛАНУ 

35. СТАВ 1, ЧЛАНУ 41. СТАВ 4, ЧЛАНУ 45. СТ. 2, 3, 4. И 5, ЧЛАНУ 46. СТАВ 1, 

СТАВ 2. ТАЧ. 2) И 6), СТАВ 3, 4, 7. И 9, ЧЛАНУ 47. СТАВ 7, ЧЛАНУ 48. СТ. 4. И 7, 

ЧЛАНУ 51. СТАВ 3, ЧЛАНУ 52. СТ. 5. И 8, ЧЛАНУ 53. СТАВ 3, ЧЛАНУ 54. СТ. 2. И 3, 

ЧЛАНУ 57. СТ. 3. И 4, ЧЛАНУ 78. СТАВ 1, ЧЛАНУ 86. СТАВ 1. ТАЧ. 6), 21) И 46), 

ЧЛАНУ 88. СТАВ 1. ТАЧКА 7) РЕЧ: „ВЛАСНИКˮ У ОДГОВАРАЈУЋЕМ ПАДЕЖУ 

ЗАМЕЊУЈЕ СЕ РЕЧИМА: „ВЛАСНИК И/ИЛИ ДРУГИ ДРЖАЛАЦˮ У 

ОДГОВАРАЈУЋЕМ ПАДЕЖУ. 

 У ЧЛАНУ 5. ТАЧ. 23) И 33), ЧЛАНУ 6. ТАЧ. 2) И 5), ЧЛАНУ 15. СТАВ 1. 

ТАЧКА 4) И СТАВ 4, ЧЛАНУ 33. СТАВ 1. ТАЧКА 1), ЧЛАНУ 34. СТ. 1. И 3. И СТАВ 4. 

ТАЧКА 2), ЧЛАНУ 35. СТ. 1, 5. И 7, ЧЛАНУ 50. СТ. 6. И 8, ЧЛАНУ 51. СТАВ 4, 

ЧЛАНУ 53. СТАВ 2. И ЧЛАНУ 71. СТАВ 4. ПОСЛЕ РЕЧИ: „ТРЕТМАН” У 

ОДГОВАРАЈУЋЕМ ПАДЕЖУ ДОДАЈУ СЕ РЕЧИ: „ОДНОСНО ПОНОВНО 

ИСКОРИШЋЕЊЕ” У ОДГОВАРАЈУЋЕМ ПАДЕЖУ. 



 У ЧЛАНУ 5. ТАЧКА 19) РЕЧИ: „ФИЗИЧКО ИЛИ ПРАВНО ЛИЦЕ”, У 

ОДГОВАРАЈУЋЕМ ПАДЕЖУ ЗАМЕЊУЈУ СЕ РЕЧИМА: „ПРАВНО ЛИЦЕ ИЛИ 

ПРЕДУЗЕТНИК” У ОДГОВАРАЈУЋЕМ ПАДЕЖУ. 

 У НАЗИВУ ЧЛАНА 27. РЕЧ: „ВЛАСНИКАˮ У ОДГОВАРАЈУЋЕМ ПАДЕЖУ 

ЗАМЕЊУЈЕ СЕ РЕЧИМА: „ВЛАСНИКА И ДРЖАОЦА ОТПАДАˮ У 

ОДГОВАРАЈУЋЕМ ПАДЕЖУ. 

 У ЧЛАНУ 27. СТАВ 2. РЕЧ: „ВЛАСНИШТВОˮ ЗАМЕЊУЈЕ СЕ РЕЧИМА: 

„ВЛАСНИШТВО И/ИЛИ ДРЖАВИНАˮ. 

 У ЧЛАНУ 27. СТАВ 3. РЕЧИ: „ДРЖАЛАЦ (ВЛАСНИК)ˮ ЗАМЕЊУЈУ СЕ 

РЕЧИМА: „ВЛАСНИК И/ИЛИ ДРУГИ ДРЖАЛАЦˮ. 

 У ЧЛАНУ 27. СТАВ 5. РЕЧИ: „ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦАˮ ЗАМЕЊУЈУ 

РЕЧИМА: „ПРАВНИХ ЛИЦА ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИКАˮ. 

 У ЧЛАНУ 33. СТАВ 5. ПОСЛЕ РЕЧИ: „ТРЕТИРАТИ” ДОДАЈУ СЕ РЕЧИ: 

„ОДНОСНО ПОНОВНО ИСКОРИСТИТИ”. 

 У ЧЛАНУ 60. СТ. 1. И 3, ЧЛАНУ 77. СТАВ 1. ТАЧКА 5), ЧЛАНУ 78. СТАВ 1. 

И ЧЛАНУ 84. СТ. 4. И 5. РЕЧИ: „СКЛАДИШТЕЊЕ, ТРЕТМАН И ОДЛАГАЊЕ” У 

ОДГОВАРАЈУЋЕМ ПАДЕЖУ ЗАМЕЊУЈУ СЕ РЕЧИМА: „ТРЕТМАН, ОДНОСНО 

СКЛАДИШТЕЊЕ, ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ И ОДЛАГАЊЕ” У 

ОДГОВАРАЈУЋЕМ ПАДЕЖУ.  

У ЧЛАНУ 60. СТАВ 2. РЕЧИ: „СКЛАДИШТЕЊЕ, ТРЕТМАН И ОДЛАГАЊЕ” 

ЗАМЕЊУЈУ СЕ РЕЧИМА: „САКУПЉАЊЕ, ТРАНСПОРТ, ТРЕТМАН, ОДНОСНО 

СКЛАДИШТЕЊЕ, ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ И ОДЛАГАЊЕˮ. 

У НАЗИВУ ЧЛАНА 78. ПОСЛЕ РЕЧИ: „ПРОИЗВОЂАЧА” ДОДАЈЕ СЕ 
ЗАПЕТА, А РЕЧИ: „И ВЛАСНИКАˮ ЗАМЕЊУЈУ СЕ РЕЧИМА: „ВЛАСНИКА И 
ДРЖАОЦА”. 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

ЧЛАН 52. 

ПРОПИСИ КОЈИ СЕ ДОНОСЕ НА ОСНОВУ ОВОГ ЗАКОНА ДОНЕЋЕ СЕ У 

РОКУ ОД ГОДИНУ ДАНА ОД ДАНА СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА. 

ВЛАДА ЋЕ ДОНЕТИ СТРАТЕГИЈУ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ У РОКУ ОД 

ГОДИНУ ДАНА ОД ДАНА СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА. 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА, ОДНОСНО ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ ДУЖНА ЈЕ ДА УСКЛАДИ РЕГИОНАЛНЕ И ЛОКАЛНЕ ПЛАНОВЕ 

УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ У РОКУ ОД ГОДИНУ ДАНА ОД ДАНА ДОНОШЕЊА 

СТРАТЕГИЈЕ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА.  

ЧЛАН 53. 

 ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ДУЖНА ЈЕ: 

1) ДА УРЕДИ СЕЛЕКЦИЈУ И ОДВОЈЕНО САКУПЉАЊЕ ОТПАДА РАДИ 

РЕЦИКЛАЖЕ НАЈКАСНИЈЕ У РОКУ ОД ДВЕ ГОДИНЕ ОД ДАНА 



СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА, ОДНОСНО ОРГАНИЗУЈЕ 

СЕЛЕКТИВНО И ОДВОЈЕНО САКУПЉАЊЕ ОТПАДА РАДИ 

РЕЦИКЛАЖЕ НАЈКАСНИЈЕ У РОКУ ОД ТРИ  ГОДИНЕ ОД ДАНА 

СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА; 

2) ДА ОРГАНИЗУЈЕ И ОПРЕМИ ЦЕНТРЕ ЗА САКУПЉАЊЕ ОТПАДА ИЗ 

ДОМАЋИНСТВА НАЈКАСНИЈЕ У РОКУ ОД ДВЕ ГОДИНЕ ОД ДАНА 

СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА; 

3) ДА ИЗРАДИ ЕВИДЕНЦИЈУ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА У РОКУ ОД ГОДИНУ 

ДАНА ОД ДАНА СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА; 

4) ДА ИЗРАДИ ЕВИДЕНЦИЈУ И ПРОЈЕКТЕ САНАЦИЈЕ И 

РЕКУЛТИВАЦИЈЕ ПОСТОЈЕЋИХ НЕСАНИТАРНИХ ДЕПОНИЈА - 

СМЕТЛИШТА, НА КОЈЕ САГЛАСНОСТ ДАЈЕ МИНИСТАРСТВО, 

ОДНОСНО АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА, НАЈКАСНИЈЕ У РОКУ ОД ДВЕ 

ГОДИНЕ ОД ДАНА СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА; 

 5) ДА У СПОРАЗУМУ СА ЈЕДНОМ ИЛИ ВИШЕ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ ИЗ ЧЛАНА 34. СТАВ 1. ЗАКОНА О УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ 

(„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС”, БР. 36/09 И 88/10), ОДРЕДИ ЛОКАЦИЈУ ЗА 

ИЗГРАДЊУ И РАД ПОСТРОЈЕЊА  ЗА ТРЕТМАН, ОДНОСНО СКЛАДИШТЕЊЕ, 

ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА НА СВОЈОЈ ТЕРИТОРИЈИ, 

НАЈКАСНИЈЕ У РОКУ ОД ТРИ ГОДИНЕ ОД ДАНА СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ 

ЗАКОНА.  

 ЕВИДЕНЦИЈА И ПРОЈЕКТИ САНАЦИЈЕ ПОСТОЈЕЋИХ НЕСАНИТАРНИХ 
ДЕПОНИЈА - СМЕТЛИШТА САДРЖЕ ПОДАТКЕ О ЛОКАЦИЈИ, ПРОСТОРНИМ И 
ГЕОМЕТРИЈСКИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА, ВРСТАМА И КОЛИЧИНАМА 
ОДЛОЖЕНОГ ОТПАДА, РОКОВЕ ЊИХОВЕ САНАЦИЈЕ И РЕКУЛТИВАЦИЈЕ, КАО 
И ДРУГЕ ПОДАТКЕ ОД ЗНАЧАЈА ЗА УТВРЂИВАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ 
ПРОЈЕКАТА ИЗ СТАВА 1. ТАЧКА 2) ОВОГ ЧЛАНА, У СКЛАДУ СА ПОСЕБНИМ 
ПРОПИСОМ. 

 

ЧЛАН 54. 
 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ КОЈЕ УПРАВЉА ПОСТОЈЕЋИМ 

НЕСАНИТАРНИМ ДЕПОНИЈАМА - СМЕТЛИШТИМА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА 

ДУЖНО ЈЕ ДА ПРИПРЕМИ И ДОСТАВИ МИНИСТАРСТВУ, ОДНОСНО 

НАДЛЕЖНОМ ОРГАНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ НА ОДОБРЕЊЕ ПЛАН 

ПРИЛАГОЂАВАЊА ПОСТРОЈЕЊА ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2017. ГОДИНЕ, 

УЗИМАЈУЋИ ПОСЕБНО У ОБЗИР УСЛОВЕ ИЗ ЧЛАНА 64. ЗАКОНА О 

УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС”, БР. 36/09 И 88/10) И СВЕ 

КОРЕКТИВНЕ МЕРЕ ЗА КОЈЕ ОПЕРАТЕР СМАТРА ДА СУ ПОТРЕБНЕ У ЦИЉУ 

УСКЛАЂИВАЊА СА ЗАХТЕВИМА ОВОГ ЗАКОНА, ОСИМ СА ЗАХТЕВИМА КОЈИ 

СЕ ОДНОСЕ НА УСЛОВЕ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ЛОКАЦИЈЕ, У СКЛАДУ СА 

ПРОПИСОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА НА ДЕПОНИЈЕ. 

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ДУЖАН ЈЕ ДА, НА ОСНОВУ ДОСТАВЉЕНОГ ПЛАНА 

ПРИЛАГОЂАВАЊА ПОСТРОЈЕЊА, ДОНЕСЕ ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2018. ГОДИНЕ 

ОДЛУКУ ДА ЛИ ПОСТРОЈЕЊЕ МОЖЕ ДА  НАСТАВИ СА РАДОМ ПРЕМА 



ДОСТАВЉЕНОМ ПЛАНУ ПРИЛАГОЂАВАЊА, У СКЛАДУ СА ВАЖЕЋИМ  

ПРОПИСИМА. 

НАДЛЕЖНИ ОРГАН, ШТО ЈЕ ПРЕ МОГУЋЕ, ПРЕДУЗИМА ОДГОВАРАЈУЋЕ 

МЕРЕ ЗА ЗАТВАРАЊЕ НЕСАНИТАРНИХ ДЕПОНИЈА – СМЕТЛИШТА 

КОМУНАЛНОГ ОТПАДА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ЗА КОЈЕ НИЈЕ ДОНЕТА 

ОДЛУКА ДА МОГУ ДА НАСТАВЕ СА РАДОМ, У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ И 

ПРОЈЕКТОМ ЗА ЗАТВАРАЊЕ И САНАЦИЈУ. 

НАДЛЕЖНИ ОРГАН, НА ОСНОВУ ПЛАНА ПРИЛАГОЂАВАЊА 

ПОСТРОЈЕЊА, ОДОБРАВА ПОТРЕБНЕ РАДОВЕ И ОДРЕЂУЈЕ РОК ЗА 

ИСПУЊЕЊЕ ЗАХТЕВА У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ, ПРОПИСОМ КОЈИМ СЕ 

УРЕЂУЈЕ ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА НА ДЕПОНИЈЕ, ОСИМ СА ЗАХТЕВИМА КОЈИ СЕ 

ОДНОСЕ НА УСЛОВЕ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ЛОКАЦИЈЕ УТВРЂЕНИМ ПРОПИСОМ 

КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА НА ДЕПОНИЈЕ. 

ПРАВНА И ФИЗИЧКА ЛИЦА УСКЛАДИЋЕ СВОЈЕ ПОСЛОВАЊЕ СА 

ОДРЕДБАМА ОВОГ ЗАКОНА У РОКУ ОД ГОДИНУ ДАНА ОД ДАНА СТУПАЊА НА 

СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА. 

НА ЗАХТЕВЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ КОЈИ 

СУ ПОДНЕТИ ПРЕ СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА ПРИМЕЊУЈУ СЕ 

ОДРЕДБЕ ЗАКОНА КОЈИ ЈЕ ВАЖИО У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА. 

ЧЛАН 55. 

ОДЛАГАЊЕ, ОДНОСНО ДЕКОНТАМИНАЦИЈА УРЕЂАЈА ИЗ ЧЛАНА 52. 

СТАВ 5. ЗАКОНА О УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС”, БР. 

36/09 И 88/10) КОЈИ САДРЖЕ PCB И ОДЛАГАЊЕ PCB ИЗ ТИХ УРЕЂАЈА, 

ИЗВРШИЋЕ СЕ НАЈКАСНИЈЕ ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2019. ГОДИНЕ.  

ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, ВЛАСНИК И/ИЛИ ДРУГИ УРЕЂАЈА 

КОЈИ САДРЖИ ИЗМЕЂУ 0,05-0,005 ПРОЦЕНАТА МАСЕНОГ УДЕЛА PCB ДУЖАН 

ЈЕ ДА ОБЕЗБЕДИ ОДЛАГАЊЕ, ОДНОСНО ДЕКОНТАМИНАЦИЈУ УРЕЂАЈА ПО 

ПРЕСТАНКУ ЊИХОВЕ УПОТРЕБЕ.  

ПЛАН ЗАМЕНЕ, ОДНОСНО ОДЛАГАЊА И ДЕКОНТАМИНАЦИЈЕ УРЕЂАЈА 

КОЈИ САДРЖИ PCB ВЛАСНИК И/ИЛИ ДРУГИ УРЕЂАЈА ДУЖАН ЈЕ ДА ДОНЕСЕ 

ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2017. ГОДИНЕ.  

ЧЛАН 56. 

ОВАЈ ЗАКОН СТУПА НА СНАГУ ОСМОГ ДАНА ОД ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА 
У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ”, ОСИМ ОДРЕДАБА ЧЛАНА 5. 
ОВОГ ЗАКОНА У ДЕЛУ КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА ОБАВЕШТАВАЊЕ ЕВРОПСКЕ 
УНИЈЕ О ПРЕСТАНКУ СТАТУСА ОТПАДА, КОЈЕ СЕ ПРИМЕЊУЈУ ОД ДАНА 
ПРИСТУПАЊА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ, КАО И ОДРЕДАБА 
ЧЛАНА 18. ОВОГ ЗАКОНА И ОДРЕДАБА ЧЛАНА 42. ОВОГ ЗАКОНА У ДЕЛУ КОЈИ 
СЕ ОДНОСИ НА ОБАВЕЗУ ВОЂЕЊА РЕГИСТРА ПОСРЕДНИКА У УПРАВЉАЊУ 
ОТПАДОМ, ОДНОСНО ТРГОВАЦА ОТПАДОМ И ОБАВЕЗУ ТРОМЕСЕЧНОГ 
ДОСТАВЉАЊА ПОДАТАКА КОЈЕ СЕ ПРИМЕЊУЈУ ОД 2020. ГОДИНЕ. 

 



ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРЕДЛОГА ЗАКОНА О 
ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ СА 

ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 

 
1. Oвлашћени предлагач прописа -Влада  

Обрађивач -Министарство пољопривреде и заштите животне средине 

2. Назив прописа 

Предлог закона о изменама и допунама Закона о управљању отпадом  

Draft Law on Amendments of the Law on Waste Management 

3. Усклађеност прописа с одредбама Споразума о стабилизацији и придруживању 
између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и 
Републике Србије са друге стране („Службени гласник РС”, број 83/08) (у даљем 
тексту: Споразум), односно с одредбама Прелазног споразума о трговини и 
трговинским питањима између Европске заједнице, са једне стране, и Републике 
Србије, са друге стране („Службени гласник РС”, број 83/08) (у даљем тексту: 
Прелазни споразум): 

а) Одредба Споразума и Прелазног споразума која се односе на нормативну 
саржину прописа 

- Споразум о стабилизацији и придруживању (ССП), Наслов V – Кретање радника, 
пословно настањивање, пружање услуга, кретање капитала; Поглавље II – 
Пословно настањивање, члан 53. 

- Споразум о стабилизацији и придруживању (ССП), Наслов VI – Усклађивање 
прописа, примена права и правила конкуренције, члан 73, тачка 1.3, тачка 5 – 
Конкуренција и остале економске одредбе;  

- Споразум о стабилизацији и придруживању (ССП), Наслов VIII - Политике 
сарадње, члан 111 – Животна средина;  

б) Прелазни рок за усклађивање законодавства према одредбама Споразума и 
Прелазног споразума 

-  члан 53.  

-  члан 73. тачка 1.3, тачка 5. 

- члан 111, општи рок  

в) Оцена испуњености обавезе које произлазе из наведене одредбе Споразума и 
Прелазног споразума 

Наслов VIII - Политике сарадње ССП члан 111 – Животна средина - предложене 
измене и допуне  Закона о управљању отпадом су у складу са наведеним чланом 
ССП јер имају за циљ спречавање даље деградације и побољшања постојећег 
стања у области заштите животне средине.  

Наслов V – Кретање радника, пословно настањивање, пружање услуга, кретање 
капитала; Поглавље II – Пословно настањивање, члан 53. – прeдложеним 
изменама и допунама привредна друштва из Заједнице, на територији Републике 
Србије се не стављају у мање повољан положај од положаја који имају друга 
привредна друштва. 



Наслов VI – Усклађивање прописа, примена права и правила конкуренције, члан 
73, тачка 1.3, тачка 5 – Конкуренција и остале економске одредбе – предложене 
измене и допуне не садрже одредбе о државној помоћи која нарушава или прети 
да наруши конкуренцију давањем предности одређеним предузећима или 
одређеним производима. 

Овај закон представља усклађивање са Оквирном директивом о отпаду 2008/98/ЕЦ 
и Директивом о одлагању PCB/PCT 96/59/EC, Директивом о одлагању отпада на 
депоније 1999/31 и Директивом о индустријским емисијама 2010/75/ЕУ у погледу 
Поглавља IV-Посебни услови о постројењима за инсинерацију и ко-инсинерацију 
отпада и Анексa VI-Технички услови који се односе на постројења за инсинерацију и 
ко-инсинерацију отпада и у складу са Националним програмом за усвајање правних 
тековина ЕУ 2014-2018.  

Такође, овај закон представља и усклађивање са фактичким стањем које је настало 
престанком рада Фонда за заштиту животне средине и има за циљ успостављање 
ефикасног система финансирања животне средине. Законом о престанку важења 
закона о Фонду који је ступио на снагу 29. септембра 2012. године, престао је са 
радом Фонд за заштиту животне средине. 

Измене Закона такође се односе и на прецизирање неких законских решења у циљу 
обезбеђивања ефикасније имплементације.  

г) Разлози за делимично испуњавање, односно неиспуњавање обавеза које 
произлазе из наведене одредбе Споразума и Прелазног споразума 

-  

д) Веза са Националним програмом за усвајање правних тековина Европске уније 

Измене и допуне Закона о заштити животне средине предвиђене су Националним 
програмом за усвајање правних тековина ЕУ 2014-2018. 

4. Усклађеност прописа са прописима Европске уније: 

а) Навођење одредби примарних извора права Европске уније и оцене 
усклађености са њима 

Уговор о функционисању ЕУ, чл. 191-193,  Поглавље XX – Животна средина 

Treaty on Functioning of the European Union, Chapter  XX – Environment, Article 191-
193 (OJ C321E) 

б) Навођење секундарних извора права Европске уније и оцене усклађености са 
њима 

Један део предложених одредаба закона представља усклађивање са следећим 
секундарним изворима права ЕУ: 

- Оквирном директивом о отпаду 2008/98/ЕЦ   
Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 

2008 on waste  32008L0098 

-  делимична усклађеност 
- Директивом о одлагању PCB/PCT 96/59/ ЕЦ  
Council Directive 96/59/EC of 16 September 1996 on the disposal of polychlorinated 

biphenyls and polychlorinated terphenyls (PCB/PCT) 31996L0059 

-   потпуна усклађеност 



-  Директивом о индустријским емисијама  2010/75/ЕУ (са поглављем IV) 
Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council of 24 

November 2010 on industrial emissions (integrated pollution prevention and control) 

- делимична усклађеност 
- Директивом 1999/31/ЕЦ о одлагању отпада на депоније  
Council Directive 1999/31/EC of 26 April 1999 on the landfill of waste, as amended 

by Regulations (EC) 1882/2003 and (EC) 1137/2008 

- делимична усклађеност 
в) Навођење осталих извора права Европске уније и усклађеност са њима 

- 

г) Разлози за делимичну усклађеност, односно неусклађеност 

Потпуна усклађеност овог закона са директивама: Оквирном директивом о отпаду  
2008/98/ЕЦ, Директивом о одлагању PCB/PCT 96/59/ ЕЦ и Директивом 1999/31/ЕЦ о 
одлагању отпада на депоније, постићи ће се његовим ступањем на снагу, као и 
доношењем подзаконских аката на основу њега, а како је то предвиђено у усвојеном 
Документу о статусу и плановима преношења и спровођења правних тековина ЕУ 
за Поглавље 27 - Животна средина и климатске промене 2015. године. Потпуна 
усклађеност овог закона са Директивом о индустријским емисијама 2010/75/ЕУ, у 
делу у коме се преношење ове директиве врши прописима у области управљања 
отпадом - Поглавље IV, постићи ће се његовим ступањем на снагу, као и 
доношењем подзаконских аката на основу њега. 

д) Рок у којем је предвиђено постизање потпуне усклађености прописа са 
прописима Европске уније 

У складу са усвојеним Документом о статусу и плановима преношења и спровођења 
правних тековина ЕУ за Поглавље 27 - Животна средина и климатске промене 
2015.година, предвиђени рок за постизање пуне усклађености 2018. година и то за 
Оквирну директиву о отпаду 2008/98/ЕЦ, Директиву о индустријским емисијама  
2010/75/ЕУ– у делу у коме се пренос одредаба ове директиве врши путем прописа у 
области управљања отпадом (за Поглавље IV), Директиву Савета 1999/31/ЕЦ о 
одлагању отпада на депоније. Потпуно усаглашавање са Директивом о одлагању 
PCB/PCT 96/59/EC, предвиђено је ступањем на снагу овог закона. 

5. Уколико не постоје одговарајуће надлежности Европске уније у материји коју 
регулише пропис, и/или не постоје одговарајући секундарни извори права 
Европске уније са којима је потребно обезбедити усклађеност, потребно је 
образложити ту чињеницу. У овом случају, није потребно попуњавати Табелу 
усклађености прописа. Табелу усклађености није потребно попуњавати и уколико 
се домаћим прописом не врши пренос одредби секундарног извора права 
Европске уније већ се искључиво врши примена или спровођење неког захтева 
који произилази из одредбе секундарног извора права (нпр. Предлогом одлуке о 
изради стратешке процене утицаја биће спроведена обавеза из члана 4. 
Директиве 2001/42/ЕЗ, али се не врши и пренос те одредбе директиве).   

Предложене измене и допуне, у делу који се односи на финансирање система 
управљања отпадом, не представљају пропис којим се врши усклађивање са 
релевантним прописом ЕУ и имају за циљ, обезбеђивање даљег континуираног 
функционисања система финансирања управљања отпадом. Собзиром на 
наведено, у том делу, текст закона представља имплементациони акт који, као 



такав нема за циљ пренос одредаба ЕУ прописа већ њихову имплементацију. 
Решавање проблема загађења животне средине услед неадекватног управљања 
отпадом  и наменског коришћења накнада, узима у обзир примену принципа 
„загађивач плаћа” у складу са Препоруком Савета 75/436 Еуратом, ЕЦСЦ, ЕЕЦ  о 
одређивању трошкова и акција јавне власти у области заштите животне средине – 
принцип „загађивач плаћаˮ (Council Recommendation 75/436 Euratom, ECSC, EEC – 
Polluter Pay Principle), која  није обавезујући акт Европске уније. Собзиром да 
измене и допуне закона у домен финансирања система управљања отпадом не 
представљају пропис који је предмет усклађивања са прописима ЕУ, Табела 
усклађености са ЕУ прописима није сачињена. 

Међутим, овим законом врши се усклађивање са Оквирном директивом о отпаду 
2008/98/ЕЦ, Директивом о одлагању PCB/PCT 96/59/ ЕЦ, Директивом о 
индустријским емисијама  2010/75/ЕУ и то са поглављем IV, Директивом Савета 
1999/31/ЕЦ о одлагању отпада на депоније и за наведене директиве сачињене су 
табеле усклађености. 

6. Да ли су претходно наведени извори права Европске уније преведени на српски 
језик? 

Оквирна директива о отпаду 2008/98/ЕЦ, Директива о одлагању PCB/PCT 96/59/ 
ЕЦ, Директива о индустријским емисијама 2010/75/ЕУ, Директива Савета 
1999/31/ЕЦ о одлагању отпада на депоније преведене су на српски језик. 

7. Да ли је пропис преведен на неки службени језик Европске уније? 

Важећи закон о управљању отпадом је преведен на енглески језик. Предлог закона 
о изменама и допунама Закона о управљању отпадом такође је преведен на 
енглески језик. 

8. Учешће консултаната у изради прописа и њихово мишљење о усклађености 

Предлог закона о изменама и допунама Закона о управљању отпадом је 
припремљен од стране Министарства пољопривреде и заштите животне средине у 
сарадњи са надлежним стручним институцијама и експертима на пројекту 
„Strengthening Institutional Capacity in Hazardous Waste Management”. Такође, у 
2014. години у сарадњи са експертима у оквиру пројекта Policy and legal advice 
Center (ПЛАЦ) извршена је  анализа степена усклађености са релевантним 
директивама ЕУ, на основу које је припремљен овај текст закона. Посредством 
Канцеларије за европске интеграције, предметни закон је прослеђен Европској 
комисији, по чијем одобрењу су мишљење на текст закона доставили експерти 
ECRAN-a (Environment and Climate Regional Acсsession Network). Текст закона је 
усаглашен са мишљењем ECRAN експерата.



1. Назив прописа Eвропске уније :  2. „CELEX” ознака ЕУ 

прописа 

Directive 2010/75/eu of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 on industrial 

emissions (integrated pollution prevention and control)-Chapter IV 

Директива 2010/75/ЕУ је кроз Поглавље IV-Посебни услови о постројењима за инсинерацију и ко-

инсинерацију отпада и Анекс VI-Технички услови који се односе на постројења за инсинерацију и ко-

инсинерацију отпада је заменила Директиву 2000/76/ЕЦ о постројењима за инсинерацију и ко-

инсинерацију отпада 

32010L0075 

3. Орган државне управе, односно други овлашћени предлагач прописа: Влада 4. Датум израде табеле:  

Обрађивач: Министарство пољопривреде и заштите животне средине 28.1.2016. 

5. Назив (нацрта, предлога) прописа чије одредбе су предмет анализе усклађености са прописом 

Европске уније: 

6. Бројчане ознаке (шифре) 

планираних прописа из базе 

НПAA: 

2013-90 

0.1. Предлог закона о изменама и допунама Закона о управљању отпадом - Draft Law on 

Amendments to the Law on  Waste Management 

0.2. Уредба о врстама отпада за које се врши термички третман, условима и критеријумима за 

одређивање локације, техничким и технолошким условима за пројектовање, изградњу, опремање и 

рад постројења за термички третман отпада, поступању са остатком након спаљивања („Службени 

гласник РС”, бр. 102/10 и 50/12) 

0.3. Правилник о садржини и изгледу дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада 

(„Службени гласник РС”, број 96/09) 

 

7. Усклађеност одредби прописа са одредбама прописа ЕУ: 

 

а) а1) б) б1) в) г) д) 



а) а1) б) б1) в) г) д) 

Одредба 

прописа 

ЕУ 

Садржина одредбе 

Одредбе 

прописа 

Републике 

Србије 

Садржина одредбе 
Усклађенос

т
1
  

Разлози за 

делимичну 

усклађеност, 

неусклађеност 

или 

непреносивост 

Напомена о 

усклађеност

и 

1 [Objectives]      

2. Scope      

3. 
Definitions 

15. operator 

0.1. 

Члан 5. став 1. 

тачка 19) 

0.2. 

Члан 3. став 1. 

тачка 10) 

 ПУ   

 

37.  waste 0.1. 

Члан 5.  став 1. 

тачка 17) 

 

 

 

 

0.2. 

Члан 3. став 1. 

тачка 1) 

Значење израза:  

17) отпад јесте свака материја или 

предмет који држалац одбацује, 

намерава или је неопходно да 

одбаци 

1) отпад јесте свака материја или 

предмет садржан у листи категорија 

отпада (Q листа), који власник 

одбацује, намерава или мора да 

одбаци, у складу са законом којим 

се уређује управљање отпадом (у 

ДУ 

 

Потупно 

усклађивање 

одредби 

ступањем на 

снагу Закона 

о изменама и 

допунама 

Закона о 

управљању 

отпадом  

                                                
1
 Потпуно усклађено - ПУ, делимично усклађено - ДУ, неусклађено - НУ, непреносиво – НП 



а) а1) б) б1) в) г) д) 

даљем тексту: Закон) 

 

38. hazardous waste 0.1. 

Члан 5. став 1. 

тачка 18) 

 

 

 

 

 

 

 

Члан 8. став 3. 

 

 

 

 

 

0.2. 

Члан 3.став 1. 

тачка 2) 

18) опасан отпад јесте отпад који по 

свом пореклу, саставу или 

концентрацији опасних материја 

може проузроковати опасност по 

животну средину и здравље људи и 

има најмање једну од опасних 

карактеристика утврђених 

посебним прописима, укључујући и 

амбалажу у коју је опасан отпад био 

или јесте упакован  

Опасан отпад се класификује, када 

је неопходно, према граничним 

вредностима концентрације 

опасних материја. 

2) опасан отпад јесте сваки чврсти 

или течни отпад, у складу са 

Законом 

ДУ 

 

Потупно 

усклађивање 

одредби 

ступањем на 

снагу Закона 

о изменама и 

допунама 

Закона о 

управљању 

отпадом и 

ступањем на 

снагу  

Уредбе о 

изменама и 

допунама 

Уредбе 

 

39. mixed municipal waste 0.1. 

Члан 5. став 1. 

тачка13) 

 

 

 

0.2. 

Члан 3. став 1. 

тачка 3) 

13) комунални отпад јесте отпад из 

домаћинстава (кућни отпад), као и 

други отпад који је због своје 

природе или састава сличан отпаду 

из домаћинства  

3) мешовити комунални отпад јесте 

отпад који настаје у домаћинствима 

и привреди, индустријски отпад, 

отпад настао у јавним 

институцијама, отпад који по 

природи и саставу сличан отпаду из 

ДУ 

 

Потупно 

усклађивање 

одредби 

ступањем на 

снагу Закона 

о изменама и 

допунама 

Закона о 

управљању 

отпадом и 

ступањем на 

снагу  



а) а1) б) б1) в) г) д) 

домаћинстава изузев фракција које 

се у Каталогу отпада налазе под 

индексним бројем 20 01, а које се 

посебно сакупљају на месту 

настанка, искључујући остале врсте 

отпада наведене под индексним 

бројем 20 02 из Каталога отпада , у 

складу са посебним прописима 

Уредбе о 

изменама и 

допунама 

Уредбе 

 

40. waste incineration plant 0.2. 

Члан 3.  став 1. 

тачка 4) (1) 

4) (1) постројење за инсинерацију 

(спаљивање)  

ПУ 
 

 

 

41. waste co-incineration 

plant 
0.2. 

Члан 3.  став 1. 

тачка 4) (2) 

4) (2) постројење за ко-инсинерацију 

(су-спаљивање) 

ПУ 
 

 

 

42. nominal capacity 0.2. 

Члан 3. став 1. 

тачка 6) 

6) номинални капацитет ПУ 
 

 

 

43. dioxins and furans 0.2. 

Члан 3. став 1. 

тачка 9) 

9) диоксини и фурани ПУ 
 

 

Chapter 
IV  

 

SPECIAL PROVISIONS 

FOR WASTE 

INCINERATION PLANTS  

AND WASTE CO-

INCINERATION PLANTS 

 
  

 

 

42.1 This Chapter shall apply to 

waste incineration plants 

and waste co-incineration 

plants which incinerate or 

co-incinerate solid or liquid 

waste. 

0.2. 

Члан 3.  став 1. 

тачка 4) (1) 

Члан 3.  став 1. 

тачка 4) (2) 

 

Овом уредбом су прописане врсте 

отпада за које се врши термички 

третман, услови и критеријуми за 

одређивање локације, технички и 

технолошки услови за 

пројектовање, изградњу, опремање 

 

  



а) а1) б) б1) в) г) д) 

 

 

0.1. 

 

Члан 5. став 1. 

тачка 31) 

 

 

 

 

 

Члан 5. став 1. 

тачка 32) 

 

и рад постројења за термички 

третман отпада и поступање са 

остатком након спаљивања 

Значење израза:  

31) постројења за термички 

третман: постројења за 

инсинерацију (спаљивање) & 

постројења за ко-инсинерацију (су-

спаљивање) 

32) инсинерација (спаљивање) јесте 

термички третман отпада у 

стационарном или мобилном 

постројењу са или без 

искоришћења енергије произведене 

сагоревањем чија је примарна улога 

термички третман отпада, а који 

обухвата и пиролизу, гасификацију 

и сагоревање у плазми;  

ко-инсинерација (су-спаљивање) је 

термички третман отпада у 

стационарном или мобилном 

постројењу чија је примарна улога 

производња енергије или 

материјалних производа и који 

користи отпад као основно или 

додатно гориво или у којем се 

отпад термички третира ради 

одлагања;  

 This Chapter shall not apply 

to gasification or pyrolysis 

plants, if the gases resulting 

from this thermal treatment 

 
 НЕ 

 

Потупно 

усклађивање 

одредби 



а) а1) б) б1) в) г) д) 

of waste are purified to such 

an extent that they are no 

longer a waste prior to their 

incineration and they can 

cause emissions no higher 

than those resulting from the 

burning of natural gas. 

ступањем на 

снагу  

Уредбе о 

изменама и 

допунама 

Уредбе 

 

 For the purposes of this 

Chapter, waste incineration 

plants and waste co-

incineration plants shall 

include all incineration lines 

or co-incineration lines, 

waste reception, storage, on 

site pretreatment facilities, 

waste-, fuel- and air-supply 

systems, boilers, facilities 

for the treatment of waste 

gases, on-site facilities for 

treatment or storage of 

residues and waste water, 

stacks, devices and systems 

for controlling incineration 

or co-incineration 

operations, recording and 

monitoring incineration or 

co-incineration conditions.  

0.2. 

Члан 3. став 1. 

тачка 4) (1) 

Члан 3. став 1. 

тачка 4) (2) 

 

 

 

 

 

Овом уредбом су прописане врсте 

отпада за које се врши термички 

третман, услови и критеријуми за 

одређивање локације, технички и 

технолошки услови за 

пројектовање, изградњу, опремање 

и рад постројења за термички 

третман отпада и поступање са 

остатком након спаљивања 

4) (1) постројења за ко-инсинерацију 

(су-спаљивање) 

4) (2) инсинерација (спаљивање) 

јесте термички третман отпада у 

стационарном или мобилном 

постројењу са или без 

искоришћења енергије произведене 

сагоревањем чија је примарна улога 

термички третман отпада, а који 

обухвата и пиролизу, гасификацију 

и сагоревање у плазми;  

-ко-инсинерација (су-спаљивање) је 

термички третман отпада у 

стационарном или мобилном 

постројењу чија је примарна улога 

 

 

 



а) а1) б) б1) в) г) д) 

производња енергије или 

материјалних производа и који 

користи отпад као основно или 

додатно гориво или у којем се 

отпад термички третира ради 

одлагања;  

 If processes other than 

oxidation, such as pyrolysis, 

gasification or plasma 

process, are applied for the 

thermal treatment of waste, 

the waste incineration plant 

or waste co-incineration 

plant shall include both the 

thermal treatment process 

and the subsequent 

incineration process. 

Члан 3. став 1. 

тачка 4) (1) 

4) (1) инсинерација (спаљивање) 

јесте термички третман отпада у 

стационарном или мобилном 

постројењу са или без 

искоришћења енергије произведене 

сагоревањем чија је примарна улога 

термички третман отпада, а који 

обухвата и пиролизу, гасификацију 

и сагоревање у плазми; 

ПУ 

 

 

 If waste co-incineration 

takes place in such a way 

that the main purpose of the 

plant is not the generation of 

energy or production of 

material products but rather 

the thermal treatment of 

waste, the plant shall be 

regarded as a waste 

incineration plant. 

Члан 3. став 1. 

тачка 4) (2) 
4) (2) ко-инсинерација (су-

спаљивање) је термички третман 

отпада у стационарном или 

мобилном постројењу чија је 

примарна улога производња 

енергије или материјалних 

производа и који користи отпад као 

основно или додатно гориво или у 

којем се отпад термички третира 

ради одлагања; 

ПУ 

 

 

42.2 This Chapter shall not apply 

to the following plants:  

(a) plants treating only the 

following wastes:  

    (i) waste listed in 

0.2. 

Члан 4. став 2. 

тачка 1) 

 

Одредбе ове уредбе не примењују 

се на: 

1) постројења која третирају 

следеће врсте отпада:  

- биљни отпад из пољопривредe и 

ДУ 

 

Потупно 

усклађивање 

одредби 

ступањем на 



а) а1) б) б1) в) г) д) 

point (b) of point 31 of 

Article 3;  

    (ii) radioactive waste;  

    (iii) animal carcasses as 

regulated by Regulation 

(EC) No 1774/2002 of the 

European Parliament and of 

the Council of 3 October 

2002 laying down health 

rules concerning animal by-

products not intended for 

human consumption;  

   (iv) waste resulting from 

the exploration for, and the 

exploitation of, oil and gas 

resources from off-shore 

installations and incinerated 

on board the installations; 

(b) experimental plants used 

for research, development 

and testing in order to 

improve the incineration 

process and which treat less 

than 50 tonnes of waste per 

year.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.1. 

шумарства; 

- биљни отпад из прехрамбене 

индустрије, уколико се користи 

добијена топлота; 

- влакнасти биљни отпад из 

производње целулозе и папира из 

целулозе, ако се ко-инсинерација 

врши на месту његове производње 

и ако се користи добијена топлота; 

- дрвени отпад, изузев оног који 

може да садржи халогена органска 

једињења или тешке метале, настао 

као резултат обраде средствима за 

заштиту дрвета, премазивањем или 

лепљењем, посебно укључујући 

дрвени отпад од дрвета који је 

настао у току градње или рушења 

објеката; 

- отпад од плуте; 

- радиоактивни отпад; 

- споредне производе животињског 

порекла, укључујући и добијене 

производе на које се примењују 

прописи из области ветеринарства, 

осим оних који су намењени за 

спаљивање, одлагање на депонију 

или корошћење у постројењима за 

био  ; 

- отпад који настаје на налазиштима 

и постројењима за експлоатацију 

нафте и природног гаса, ако се 

термички третман отпада врши у 

снагу Закона 

о изменама и 

допунама 

Закона о 

управљању 

отпадом и 

ступањем на 

снагу  

Уредбе о 

изменама и 

допунама 

Уредбе 



а) а1) б) б1) в) г) д) 

Члан 4. став 2. 

тач. 2), 3) и 4)   

 

постројењу за експлоатацију нафте 

или природног гаса; 

 

Одредбе овог закона не примењују 

се у мери у којој је управљање 

отпадом уређено другим прописима 

који се односе на: 

(B) 2) споредне производе 

животињског порекла, укључујући 

и добијене производе на које се 

примењују прописи у области 

ветеринарства, осим оних који су 

намењени за спаљивање, 

коришћење у постројењима за 

биогас или постројењима за 

компостирање, или одлагање на 

санитарну депонију под посебним 

условима, у складу са посебним 

прописом; 
(C) 3) лешеве животиња које нису 

заклане као и на убијене животиње 

у циљу искорењивања епизоотичне 

болести, а које су одложене у 

складу са прописима у области 

ветеринарства; 

(D) 4) отпад који настаје при 

истраживању, ископавању, 

експлоатацији, третману и 

складиштењу минералних сировина 

и рада у каменоломима на које се 

примењују прописи о управљању 

рударским отпадом. 



а) а1) б) б1) в) г) д) 

43. 
Definition of residue  

1) For the purposes of this 

Chapter, ‘residue’ shall 

mean any liquid or solid 

waste, which is 

generated by a waste 

incineration plant or 

waste co-incineration 

plant. 

0.2. 

Члан 3. став 1. 

тачка 12) 

12) остатак ПУ 

 

 

44. 
Applications for permits  

An application for a permit 

for a waste incineration 

plant or waste co-

incineration plant shall 

include a description of the 

measures which are 

envisaged to guarantee that 

the following requirements 

are met:  

(a) the plant is designed, 

equipped and will be 

maintained and operated in 

such a manner that the 

requirements of this Chapter 

are met taking into account 

the categories of waste to be 

incinerated or co-

incinerated;  

0.2. 

Члан 8. став 1. 

тачка 1) 

 

0.1. 

 

 

Члан 16. став 3. 

тачка 1)  

1) да је постројење пројектовано, 

опремљено и испуњава услове у 

зависности од категорија отпада 

предвиђеног за инсинерацију или 

ко-инсинерацију; 

Уз захтев оператер доставља и 

Радни план постројења за термички 

третман отпада о техничко-

технолошким условима. 

Радни план постројења за термички 

третман отпада, поред елемената из 

става 2. овог члана садржи и 

податке којима се потврђује:  

1)-да је постројење пројектовано, 

опремљено и испуњава услове 

прописане овим законом и 

прописом о термичком третману 

отпада, у зависности од категорија 

отпада предвиђеног за 

инсинерацију или ко-инсинерацију; 

ДУ  

Потупно 

усклађивање 

одредби 

ступањем на 

снагу Закона 

о изменама и 

допунама 

Закона о 

управљању 

отпадом. 

 

(e) the heat generated 

during the incineration 

and co-incineration 

0.2. 

Члан 8. став 1. 

4) да се произведена топлота која се 

добија инсинерацијом или ко-
ДУ  Потупно 

усклађивање 



а) а1) б) б1) в) г) д) 

process is recovered as 

far as practicable 

through the generation 

of heat, steam or power; 

тачка 4) 

 

 

0.1. 

 

 

Члан 16. став 3. 

тачка 2) 

инсинерацијом отпада у највећој 

могућој мери поново користи, 

односно да се користи за 

комбиновано добијање топлотне 

или електричне енергије, за 

производњу процесне паре или за 

системе даљинског грејања; 

Уз захтев оператер доставља и 

Радни план постројења за термички 

третман отпада који садржи и о ове 

податке о техничко-технолошким 

условима. 

Радни план постројења за термички 

третман отпада, поред елемената из 

става 2. овог члана садржи и 

податке којима се потврђује:  

2) да се произведена топлота која се 

добија инсинерацијом или ко-

инсинерацијом отпада у највећој 

могућој мери поново користи, 

односно да се користи за 

комбиновано добијање топлотне 

или електричне енергије, за 

производњу процесне паре или за 

системе даљинског грејања; 

одредби 

ступањем на 

снагу Закона 

о изменама и 

допунама 

Закона о 

управљању 

отпадом. 

 

(f) the residues will be 

minimised in their 

amount and harmfulness 

and recycled where 

appropriate; 

0.2. 

Члан 8. став 1. 

тачка 9) 

 

 

9) да се остаци отпада након 

термичког третмана отпада своде на 

минимум, да се остаци поново 

користите, ако је то технички 

изводљиво или економски 

оправдано; 

ДУ  

Потупно 

усклађивање 

одредби 

ступањем на 

снагу Закона 

о изменама и 

допунама 



а) а1) б) б1) в) г) д) 

0.1. 

 

 

 

Члан 16. став 3. 

тач 3), 4) и 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уз захтев оператер доставља и 

Радни план постројења за термички 

третман отпада који садржи и о ове 

податке о техничко-технолошким 

условима. 

Радни план постројења за термички 

третман отпада, поред елемената из 

става 2. овог члана садржи и 

податке којима се потврђује:  

3) да се остаци отпада након 

термичког третмана отпада своде на 

минимум, да се ти остаци поновно 

користе, ако је то технички 

изводљиво и економски оправдано; 

4) да се остаци отпада након 

термичког третмана одлажу;  

5) да се одлагање остатака чије се 

настајање не може спречити, 

смањити или који се не могу 

рециклирати, врши у складу са 

овим законом и прописима о 

термичком третману и одлагању 

отпада. 

Закона о 

управљању 

отпадом. 

 

(g) the disposal of the 

residues which cannot 

be prevented, reduced or 

recycled will be carried 

out in conformity with 

national and Union law 

0.2. 

Члан 8. став 1. 

тачка 9) 

 

 

9) да се остаци отпада након 

термичког третмана отпада своде на 

минимум, да се остаци поново 

користите, ако је то технички 

изводљиво или економски 

оправдано; 

ДУ  

Потупно 

усклађивање 

одредби 

ступањем на 

снагу Закона 

о изменама и 

допунама 



а) а1) б) б1) в) г) д) 

0.1. 

 

 

 

Члан 16. став 3. 

тач 3), 4) и 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уз захтев оператер доставља и 

Радни план постројења за термички 

третман отпада који садржи и о ове 

податке о техничко-технолошким 

условима. 

Радни план постројења за термички 

третман отпада, поред елемената из 

става 2. овог члана садржи и 

податке којима се потврђује:  

3) а се остаци отпада након 

термичког третмана отпада своде на 

минимум, да се ти остаци поновно 

користе, ако је то технички 

изводљиво и економски оправдано; 

4) да се остаци отпада након 

термичког третмана одлажу;  

5) да се одлагање остатака чије се 

настајање не може спречити, 

смањити или који се не могу 

рециклирати, врши у складу са 

овим законом и прописима о 

термичком третману и одлагању 

отпада. 

Закона о 

управљању 

отпадом. 

45.1 

Permit conditions  

The permit shall include the 

following:  

(a) a list of all types of 

waste which may be treated 

using at least the types of 

waste set out in the 

European Waste List 

established by Decision 

0.1. 

Члан 64. став 2.  

тач 5) и 9) 

 

 

 

 

Надлежни орган оператеру издаје 

дозволу за термички третман 

отпада у складу са Законом, 

Правилником о садржини и изгледу 

дозволе Каталогом отпада и 

Уредбом.  

Дозволом се утврђују услови за 

управљање отпадом у постројењу 

ДУ  

Потупно 

усклађивање 

одредби 

ступањем на 

снагу Закона 

о изменама и 

допунама 

Закона о 



а) а1) б) б1) в) г) д) 

2000/532/EC, if possible, 

and containing information 

on the quantity of each type 

of waste, where appropriate;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члан 64. став  4. 

тачка 2) 

 

за третман нарочито се односи на: 

5) податке о врсти и количини 

отпада који се поновно 

искоришћава или одлаже;  

9) обавезу достављања података о 

врсти и количинама третираног, 

односно поновно искоришћеног и 

одложеног отпада, као и о 

резултатима мониторинга 

 

Ако се дозвола издаје за термички 

третман отпада, поред података из 

става 2. овог члана, садржи и 

податке који се односе на:  

2) врсту и количину опасног отпада 

који се може третирати; 

управљању 

отпадом. 

 

(b) the total waste 

incinerating or co-

incinerating capacity of the 

plant; 

0.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члан 64. став 2.  

тачка 2) 

Надлежни орган оператеру издаје 

дозволу за термички третман 

отпада у складу са Законом, 

Правилником о садржини и изгледу 

дозволе (део В. тачка 4) подтачка 

(8)) и Уредбом. 

Оператер на прописаном обрасцу 

доставља и податке о капацитету 

постројења. 

Дозволом се утврђују услови за 

управљање отпадом у постројењу 

за третман нарочито: 

2) техничке и технолошке услове за 

рад постројења 

ПУ  

 



а) а1) б) б1) в) г) д) 

 (c) the limit values for 

emissions into air and water;  
0.1. 

Члан 64. став  

4. тачка 1) 

Ако се дозвола издаје за термички 

третман отпада, поред података из 

става 2. овог члана, садржи и 

податке који се односе на:  

1) граничне вредности емисија у 

ваздух и воду и начин мерења 

емисија, у складу са законом 

НЕ  

Потупно 

усклађивање 

одредби 

ступањем на 

снагу Закона 

о изменама и 

допунама 

Закона о 

управљању 

отпадом. 

 (d) the requirements for the 

pH, temperature and flow of 

waste water discharges; 

0.1. 

Члан 64. став  

4. тачка 4) 

Ако се дозвола издаје за термички 

третман отпада, поред података из 

става 2. овог члана, садржи и 

податке који се односе на:  

4) захтеве у вези са ph 

вредношћу, температуром и 

протоком испуштања отпадних 

вода; 

НЕ  

Потупно 

усклађивање 

одредби 

ступањем на 

снагу Закона 

о изменама и 

допунама 

Закона о 

управљању 

отпадом. 

 (e) the sampling and 

measurement procedures 

and frequencies to be used 

to comply with the 

conditions set for emission 

monitoring;  

0.1. 

Члан 64. став  

4. тачка 5) 

Ако се дозвола издаје за термички 

третман отпада, поред података из 

става 2. овог члана, садржи и 

податке који се односе на:  

5) методе узорковања, учесталост 

мерења, методе и средства за 

мерење емисије штетних материја у 

отпадним гасовима и емисије 

штетних и опасних материја у 

отпадним водама за обављање 

сопственог мониторинга, у складу 

НЕ  

Потупно 

усклађивање 

одредби 

ступањем на 

снагу Закона 

о изменама и 

допунама 

Закона о 

управљању 

отпадом. 



а) а1) б) б1) в) г) д) 

са законом; 

 (f) the maximum 

permissible period of any 

technically unavoidable 

stoppages, disturbances, or 

failures of the purification 

devices or the measurement 

devices, during which the 

emissions into the air and 

the discharges of waste 

water may exceed the 

prescribed emission limit 

values. 

0.1. 

Члан 64. став  

4. тачка 6) 

Ако се дозвола издаје за термички 

третман отпада, поред података из 

става 2. овог члана, садржи и 

податке који се односе на:  

6) најдужи дозвољени период 

трајања свих технички 

неизбежних застоја, поремећаја, 

или отказивања уређаја за 

пречишћавање или уређаја за 

мерење у току кога емисије у 

ваздух и испуштање отпадне 

воде могу премашити прописане 

граничне вредности емисије 

НЕ 

 Потупно 

усклађивање 

одредби 

ступањем на 

снагу Закона 

о изменама и 

допунама 

Закона о 

управљању 

отпадом. 

45.2 In addition to the 

requirements set out in 

paragraph 1, the permit 

granted to a waste 

incineration plant or waste 

co-incineration plant using 

hazardous waste shall 

include the following:  

(a) a list of the quantities of 

the different categories of 

hazardous waste which may 

be treated; 

0.1. 

Члан 64. став  

4. тачка 2) 

Надлежни орган оператеру издаје 

дозволу за термички третман 

опасног отпада у складу са 

Законом, Правилником о садржини 

и изгледу дозволе (део В. тачка 4) 

подтачка (8)), Каталогом отпада и 

Уредбом.  

У поступку издавања дозволе за 

термички третман отпада надлежни 

орган, по потреби може захтевати и 

додатне податке, информације или 

документацију. 

Оператер на прописаном обрасцу 

доставља и листу опасног отпада 

који се може третирати у складу са 

Каталогом отпада-Прилог 1.  

Надлежни орган за издавање 

ДУ  

Потупно 

усклађивање 

одредби 

ступањем на 

снагу Закона 

о изменама и 

допунама 

Закона о 

управљању 

отпадом. 



а) а1) б) б1) в) г) д) 

дозволе за термички третман 

опасног отпада, по потреби може 

захтевати и додатне податке, 

информације или документацију у 

поступку издавања дозволе. 

Ако се дозвола издаје за термички 

третман отпада, поред података из 

из става 2. овог члана, садржи и 

податке који се односе на:  

2) врсту и количину опасног 

отпада који се може третирати; 

  (b) the minimum and 

maximum mass flows of 

those hazardous wastes, 

their lowest and maximum 

calorific values and their 

maximum contents of 

polychlorinated biphenyls, 

pentachlorophenol, chlorine, 

fluorine, sulphur, heavy 

metals and other polluting 

substances. 

0.1. 

Члан 64. став  

4. тач 3) и 4) 

 

 

0.2. 

Прилог 3. и 4 

Надлежни орган оператеру издаје 

дозволу за термички третман 

опасног отпада у складу са 

Законом, Правилником о садржини 

и изгледу дозволе (део В. тачка 2) 

подтачка (4)) и Уредбом.  

Ако се дозвола издаје за термички 

третман отпада, поред података из 

става 2. овог члана, садржи и 

податке који се односе на:  

 

3) најмањи и највећи удео, 

најнижу и највишу калоричну 

вредност и граничну вредност 

загађујућих материја (нпр. 

PCB/PCT, PCP, хлорин, флуорин, 

сумпор, тешки метали и др.), за 

сваку врсту опасног отпада; 

 

Надлежни орган дозволом 

оператеру утврђује услове за 

ДУ  

Потупно 

усклађивање 

одредби 

ступањем на 

снагу Закона 

о изменама и 

допунама 

Закона о 

управљању 

отпадом. 



а) а1) б) б1) в) г) д) 

управљање постројењем које врши 

термички третман опасног отпада 

(најмањи и највећи удео, најнижу и 

највишу калоричну вредност и 

граничну вредност загађујућих 

материја (на PCB/PCT, PCP, 

хлирин, флуорин, сумпор, тешке 

метале и др. ) за сваку врсту 

опасног отпада; 

45.3 Member States may list the 

categories of waste to be 

included in the permit, 

which can be co-incinerated 

in certain categories of 

waste co-incineration plants.  

0.1. 

Члан 64. став  

4. тачка 2) 

 

 

64.7 

Ако се дозвола издаје за термички 

третман отпада, поред података из 

става 2. овог члана, садржи и 

податке који се односе на:  

2) врсту и количину опасног отпада 

који се може третирати; 

Листа категорија отпада коју 

дозвола треба да садржи може се 

прописати за ко-инсинерацију 

отпада у појединим категоријама 

постројења за ко-инсинерацију 

отпада. 

ДУ  

Потупно 

усклађивање 

одредби 

ступањем на 

снагу Закона 

о изменама и 

допунама 

Закона о 

управљању 

отпадом. 

45.4 The competent authority 

shall periodically reconsider 

and, where necessary, 

update permit conditions. 

0.1. 

Члан 68 

Дозвола се може изменити у року 

важења дозволе, ако:  

1) оператер, односно лице које 

има дозволу поднесе захтев за 

измену дозволе (промена врсте 

и/или количине отпада, промена 

квалификованог лица одговорног за 

стручни рад за управљање отпадом, 

отварања новог постројења на истој 

или другој локацији са истом 

ДУ  

Потупно 

усклађивање 

одредби 

ступањем на 

снагу Закона 

о изменама и 

допунама 

Закона о 

управљању 



а) а1) б) б1) в) г) д) 

технологијом и методама 

третмана);  

2) дође до промене оператера, 

односно лица које има дозволу; 

3) постоји опасност или настане 

штета по здравље људи и животну 

средину или услови безбедности 

захтевају измену дозволе;  

4) дође до измена закона и 

других прописа.  

Измену дозволе из става 1. тач. 3) и 

4) овог члана врши надлежни орган 

по службеној дужности. 

Ако оператер, односно лице које 

има дозволу поднесе захтев за 

измену дозволе из става 1. тачка 1) 

овог члана надлежни орган доноси 

решење о измени дозволе. 

Ако дође до промене оператера, 

односно лица на чије име је издата 

дозвола, права и обавезе које 

произилазе из дозволе преносе се 

на правног следбеника ако 

испуњава услове за издавање 

дозволе утврђене овим законом. 

Надлежни орган на захтев 

оператера, односно лица које има 

дозволу доноси решење о преносу 

права и обавеза на правног 

следбеника из става 4. овог члана 

или одбија захтев за пренос права и 

обавеза. 

Мадлежни орган за издавање 

отпадом. 



а) а1) б) б1) в) г) д) 

дозволе доноси ново решење о 

издавању дозволе ако се мењају 

услови у дозволи. 

Ако измену дозволе врши 

министарство, односно надлежни 

орган аутономне покрајине, о 

извршеној измени дозволе 

обавештава јединицу локалне 

самоуправе и доставља копију 

донетог решења. 

Против решења из ст. 3, 5. и 6. овог 

члана може се изјавити жалба у 

року од 15 дана од дана пријема 

решења. 

Art.46.1 Control of emissions  

Waste gases from waste 

incineration plants and 

waste co-incineration plants 

shall be discharged in a 

controlled way by means of 

a stack the height of which 

is calculated in such a way 

as to safeguard human 

health and the environment. 

  НЕ 

 

Потупно 

усклађивање 

одредби 

ступањем на 

снагу  

Уредбе о 

изменама и 

допунама 

Уредбе  

46.2 Emissions into air from 

waste incineration plants 

and waste co-incineration 

plants shall not exceed the 

emission limit values set out 

in parts 3 and 4 of Annex VI 

or determined in accordance 

with Part 4 of that Annex.  

0.2. 

Члан 20. став 1 

 

 

 

 

На месту испуштања отпадних вода 

врше се следећа мерења: 

1) континуално мерење параметара 

из члана 18. став 1. тачка 2) Уредбе. 

3) месечно мерење и на 

репрезентативном узорку 

испуштених вода током 24 h, 

односно загађујућих материја из 

ПУ 

 

 



а) а1) б) б1) в) г) д) 

 

 

 

Члан 8. став 1. 

тачка 2) 

 

 

 

Прилог 2.  

 

Прилог 3. 

члана 15. став 3. а у вези са 

Прилогом 3. тачка 2-10) Уредбе. 

4) мерење диоксина и фурана на 

сваких 6 месеци (прве године рада 

препоручује се мерење најмање 

четири пута годишње у размаку од 

три месеца); 

Уредбом су прописани техничко-

технолошки услови за емисије 

загађујућих материја и енергије у 

ваздух и воду (анекси о Техникама 

мерења ГВЕ) 

Граничне вредности емисија 

загађујућих материја у ваздух 

Граничне вредности емисија 

загађујућих материје у отпадној 

води из процеса пречишћавања 

отпадних гасова насталих у 

постројењу за инсинерацију и ко-

инсинерацију отпада 

 

 

 

 If in a waste co-incineration 

plant more than 40 % of the 

resulting heat release comes 

from hazardous waste, or 

the plant co-incinerates 

untreated mixed municipal 

  НЕ 

 

Потупно 

усклађивање 

одредби 

ступањем на 

снагу  

Уредбе о 



а) а1) б) б1) в) г) д) 

waste, the emission limit 

values set out in Part 3 of 

Annex VI shall apply. 

изменама и 

допунама 

Уредбе  

46.3 Discharges to the aquatic 

environment of waste water 

resulting from the cleaning 

of waste gases shall be 

limited as far as practicable 

and the concentrations of 

polluting substances shall 

not exceed the emission 

limit values set out in Part 5 

of Annex VI 

  НЕ 

 

Потупно 

усклађивање 

одредби 

ступањем на 

снагу  

Уредбе о 

изменама и 

допунама 

Уредбе  

46.4 The emission limit values 

shall apply at the point 

where waste waters from the 

cleaning of waste gases are 

discharged from the waste 

incineration plant or waste 

co-incineration plant.  

  НЕ 

 

Потупно 

усклађивање 

одредби 

ступањем на 

снагу  

Уредбе о 

изменама и 

допунама 

Уредбе  

 When waste waters from the 

cleaning of waste gases are 

treated outside the waste 

incineration plant or waste 

co-incineration plant at a 

treatment plant intended 

only for the treatment of this 

sort of waste water, the 

emission limit values set out 

  НЕ 

 

Потупно 

усклађивање 

одредби 

ступањем на 

снагу  

Уредбе о 

изменама и 

допунама 



а) а1) б) б1) в) г) д) 

in Part 5 of Annex VI shall 

be applied at the point 

where the waste waters 

leave the treatment plant.  

Уредбе  

 Where the waste water from 

the cleaning of waste gases 

is treated collectively with 

other sources of waste 

water, either on site or off 

site, the operator shall make 

the appropriate mass 

balance calculations, using 

the results of the 

measurements set out in 

point 2 of Part 6 of 

Annex VI in order to 

determine the emission 

levels in the final waste 

water discharge that can be 

attributed to the waste water 

arising from the cleaning of 

waste gases. 

  НЕ 

 

Потупно 

усклађивање 

одредби 

ступањем на 

снагу  

Уредбе о 

изменама и 

допунама 

Уредбе  

 Under no circumstances 

shall dilution of waste water 

take place for the purpose of 

complying with the 

emission limit values set out 

in Part 5 of Annex VI.  

  НЕ 

 

Потупно 

усклађивање 

одредби 

ступањем на 

снагу  

Уредбе о 

изменама и 

допунама 

Уредбе  



а) а1) б) б1) в) г) д) 

46.5 Waste incineration plant 

sites and waste co-

incineration plant sites, 

including associated storage 

areas for waste, shall be 

designed and operated in 

such a way as to prevent the 

unauthorised and accidental 

release of any polluting 

substances into soil, surface 

water and groundwater.  

0.2 

Члан 9. став 1. 

Оператер мора да предузме све 

неопходне мере у вези са 

испоруком и пријемом отпада како 

би се спречио или ограничио 

негативни утицај на животну 

средину, нарочито у погледу 

загађења ваздуха, земљишта и 

подземних вода, као и у погледу 

емисије непријатних мириса, буке и 

нагативних утицаја на здравље 

људи. 

ПУ 

 

 

 Storage capacity shall be 

provided for contaminated 

rainwater run-off from the 

waste incineration plant site 

or waste co-incineration 

plant site or for 

contaminated water arising 

from spillage or fire-

fighting operations. The 

storage capacity shall be 

adequate to ensure that such 

waters can be tested and 

treated before discharge 

where necessary.  

0.2 

6.5 

 

 

 

Члан 15. став 6. 

 

Уредбом је прописано опремање 

локације 

На локацији за изградњу и рад 

постројења мора се обезбедити 

простор у коме се врши привремено 

складиштење отпада за које је 

испитивањем утврђено да се не 

може вршити ко-инсинерација и 

која се мора вратити испоручиоцу. 

Оператер врши одговарајуће 

прорачуне материјалних биланса 

како би утврдио нивое емисије у 

коначно испуштеној отпадној води 

која може на неки начин бити 

повезана са водом из процеса 

пречишћавања гасова насталих 

сагоревањем, како би проверио 

поштовање граничних вредности 

емисије из Прилога 3. за отпадне 

воде из процеса пречишћавања 

ПУ 

 

 



а) а1) б) б1) в) г) д) 

гасова насталих сагоревањем. 

46.6 Without prejudice to 

Article 50(4)(c), the waste 

incineration plant or waste 

co-incineration plant or 

individual furnaces being 

part of a waste incineration 

plant or waste co-

incineration plant shall 

under no circumstances 

continue to incinerate waste 

for a period of more than 

4 hours uninterrupted where 

emission limit values are 

exceeded.  

0.2 

Члан 22. став 3. 

Постројење за инсинерацију или ко- 

инсинерацију или линија за 

нсинерацију не може ни у ком 

случају наставити рад на дуже од 4 

h без прекида уколико су 

прекорачене граничне вредности 

емисије, при чему кумулативни 

период рада у таквим условима не 

сме прећи 60 h годишње. 

ПУ 

 

 

 The cumulative duration of 

operation in such conditions 

over 1 year shall not exceed 

60 hours. 

0.2 

Члан 22. став 4. 

Период од 60 h из става 3. Овог 

члана примењује се и на оне линије 

у постројењу које су прикључене на 

јединствени уређај за 

пречишћавање гасова из сагоревања 

ПУ 

 

 

 The time limit set out in the 

second subparagraph shall 

apply to those furnaces, 

which are linked to one 

single waste gas cleaning 

device. 

  НЕ 

 

Потупно 

усклађивање 

одредби 

ступањем на 

снагу  

Уредбе о 

изменама и 

допунама 

Уредбе  

47 Breakdown  

In the case of a breakdown, 
0.2 У случају квара, опратер ПУ   



а) а1) б) б1) в) г) д) 

the operator shall reduce or 

close down operations as 

soon as practicable until 

normal operations can be 

restored.  

Члан 22. став 2. постројења за термички третман 

отпада што је пре могуће смањује 

или потуно прекида активност све 

до успоствљања нормалног рада. 

48.1 Monitoring of emissions 

Member States shall ensure 

that the monitoring of 

emissions is carried out in 

accordance with Parts 6 

and 7 of Annex VI. 

0.2 

Члан 17. став 3. 

Постројење и исправан рад 

аутоматске опреме за мониторинг 

емисија у ваздух и воду подлежу 

годишњим контролним мерењима. 

ПУ 

 

 

48.2 The installation and 

functioning of the 

automated measuring 

systems shall be subject to 

control and to annual 

surveillance tests as set out 

in point 1 of Part 6 of 

Annex VI. 

0.2. 

Члан 17. став 5. 

Еталонирање и испитивање мерних 

уређаја којима се врши мерење 

емисије врши се паралелним 

мерењима са референтним 

методама најмање сваке треће 

године, односно понавља се после 

сваке значајне измене (поправка 

или преправка мерила). 

ПУ 

 

 

48.3 The competent authority 

shall determine the location 

of the sampling or 

measurement points to be 

used for monitoring of 

emissions. 

0.2. 

Члан 17. став 7. 

Мерна места одређују се у складу 

са прописом којим се уређује 

емисија загађујућих материја у 

ваздух. 

ПУ 

 

 

48.4 All monitoring results shall 

be recorded, processed and 

presented in such a way as 

to enable the competent 

authority to verify 

compliance with the 

0.2. 

Члан 17. став 2. 

Надлежни орган оператеру који 

управља постројењем за термички 

третман отпада дозволом дефинише 

строге оперативне услове, уз 

испуњавање техничких услова у 

складу са утврђеним граничним 

ПУ 

 

 



а) а1) б) б1) в) г) д) 

operating conditions and 

emission limit values which 

are included in the permit. 

вредностима емисије за 

инсинерацију и ко-иниснирацију, 

односно друге услове предвиђене 

пројектно-техничком 

документацијом управљања 

отпадом, у складу са Законом и 

чланом 18. Уредбе.  

48.5 As soon as appropriate 

measurement techniques are 

available within the Union, 

the Commission shall, by 

means of delegated acts in 

accordance with Article 76 

and subject to the conditions 

laid down in Articles 77 

and 78, set the date from 

which continuous 

measurements of emissions 

into the air of heavy metals 

and dioxins and furans are 

to be carried out. 

   

 

 

49. Compliance with emission 

limit values  

The emission limit values 

for air and water shall be 

regarded as being complied 

with if the conditions 

described in Part 8 of 

Annex VI are fulfilled. 

  НЕ 

 

Потупно 

усклађивање 

одредби 

ступањем на 

снагу  

Уредбе о 

изменама и 

допунама 

Уредбе  



а) а1) б) б1) в) г) д) 

50.1. Operating conditions 

Waste incineration plants 

shall be operated in such a 

way as to achieve a level of 

incineration such that the 

total organic carbon content 

of slag and bottom ashes is 

less than 3 % or their loss 

on ignition is less than 5 % 

of the dry weight of the 

material. If necessary, waste 

pre-treatment techniques 

shall be used. 

0.2. 

Члан 12. став 7. 

Постројење за инсинерацију ради 

тако да постигне ниво инсинерације 

који гарантује да ће укупни ниво 

органског угљеника (ТОС) у шљаци 

и котловском (ложишном) пепелу 

бити мањи од 3% или губитак при 

жарењу мањи од 5% на суву масу 

материјала, а уколико је неопходно, 

примењују се и одговарајуће 

технике предтретмана. 

ПУ 

 

 

50.2 Waste incineration plants 

shall be designed, equipped, 

built and operated in such a 

way that the gas resulting 

from the incineration of 

waste is raised, after the last 

injection of combustion air, 

in a controlled and 

homogeneous fashion and 

even under the most 

unfavourable conditions, to 

a temperature of at least 

850 °C for at least two 

seconds. 

0.2. 

Члан 12. став 1. 

Постројење за инсинерацију и ко-

инсенерацију пројектује се, опрема, 

изграђује и ради тако да се 

обезбеди да после последњег 

убризгавања ваздуха у процес 

сагоревања, процесни гасови на 

контролисан и хомоген начин, чак и 

у најнеповољнијим условима, 

достигну температуру од најмање 

850°С за две секунде трајања, при 

чему се мерење врши код 

унутрашњег зида коморе за 

сагоревање или у некој другој 

репрезентативној тачки коморе. 

ПУ 

 

 

 

 

If hazardous waste with a 

content of more than 1 % of 

halogenated organic 

substances, expressed as 

chlorine, is incinerated or 

co-incinerated, the 

0.2. 

Члан 12. став 2. 

Ако се у постројењу за 

инсинерацију и ко-инсенерацију 

врши спаљивање опасног отпада 

који садржи више од 1% халогених 

органских супстанци изражених као 

ПУ 

 

 



а) а1) б) б1) в) г) д) 

temperature required to 

comply with the first and 

second subparagraphs shall 

be at least 1 100 °C.  

хлор, температура се мора подићи 

на 1100°С за најмање две секунде 

трајања 

 In waste incineration plants, 

the temperatures set out in 

the first and third 

subparagraphs shall be 

measured near the inner 

wall of the combustion 

chamber. The competent 

authority may authorise the 

measurements at another 

representative point of the 

combustion chamber.  

0.2. 

Члан 12. став 1. 

Постројење за инсинерацију и ко-

инсенерацију пројектује се, опрема, 

изграђује и ради тако да се 

обезбеди да после последњег 

убризгавања ваздуха у процес 

сагоревања, процесни гасови на 

контролисан и хомоген начин, чак и 

у најнеповољнијим условима, 

достигну температуру од најмање 

850°С за две секунде трајања, при 

чему се мерење врши код 

унутрашњег зида коморе за 

сагоревање или у некој другој 

репрезентативној тачки коморе. 

ПУ 

 

 

Art. 
50.3 

Each combustion chamber 

of a waste incineration plant 

shall be equipped with at 

least one auxiliary burner. 

This burner shall be 

switched on automatically 

when the temperature of the 

combustion gases after the 

last injection of combustion 

air falls below the 

temperatures set out in 

paragraph 2. It shall also be 

used during plant start-up 

and shut-down operations in 

order to ensure that those 

0.2. 

Члан 12. став 3. 

 

Члан 12. став 4. 

 

 

 

Члан 12. став 5. 

Постројење, као и свака линија 

постројења за инсинерацију отпада, 

опрема се најмање једним 

помоћним гориоником.  

 

Помоћни горионик мора 

аутоматски да се активира када 

температура процесног гаса падне 

испод 850°С, односно 1100°С, 

након последњег убризгавања 

ваздуха у процес сагоревања.  

 

Горионик мора да се користи и за 

паљење, односно гашење 

ПУ 

 

 



а) а1) б) б1) в) г) д) 

temperatures are maintained 

at all times during these 

operations and as long as 

unburned waste is in the 

combustion chamber.  

инсталације, како би се обезбедило 

да температура од 850°С, односно 

1100°С, остане на константном 

нивоу током тих процеса док год у 

комори за сагоревање има 

несагорелог отпада. 

 The auxiliary burner shall 

not be fed with fuels which 

can cause higher emissions 

than those resulting from the 

burning of gas oil as defined 

in Article 2(2) of Council 

Directive 1999/32/EC of 

26 April 1999 relating to a 

reduction in the sulphur 

content of certain liquid 

fuels, liquefied gas or 

natural gas. 

0.2. 

Члан 12. став 

.6. 

За време покретања, односно 

искључивања постројења, када 

температура гаса падне испод 

850°С, односно 1100°С, у помоћни 

горионик не би требало дозирати 

гориво које може изазвати веће 

емисије од оних које настају 

сагоревањем лож уља, течног или 

природног гаса. 

ПУ 

 

 

Art. 
50.4 

Waste incineration plants 

and waste co-incineration 

plants shall operate an 

automatic system to prevent 

waste feed in the following 

situations:  

(a) at start-up, until the 

temperature set out in 

paragraph 2 of this Article 

or the temperature specified 

in accordance with 

Article 51(1) has been 

reached;  

0.2. 

Члан 12. став 8. 

тачка 1) 

Постројења за инсинерацију и ко-

инсинерацију имају и користе 

аутоматски систем за спречавање 

додавања отпада: 

1) при покретању постројења, све 

док температура не достигне ниво 

од 850°С, односно 1100°С зависно 

од случаја или достизања 

температуре у складу са ст. 9. и 11. 

овог члана;  

ПУ 

 

 



а) а1) б) б1) в) г) д) 

 (b) whenever the 

temperature set out in 

paragraph  2 of this Article 

or the temperature specified 

in accordance with 

Article 51(1) is not 

maintained; 

0.2. 

Члан 12. став 8. 

тачка 2) 

2) када се температура не одржава 

на 850°C, односно 1100°C зависно 

од случаја или када се температура 

не одржава у складу са ст. 9. и 11. 

овог члана; 

ПУ 

 

 

 (c) whenever the continuous 

measurements show that 

any emission limit value is 

exceeded due to 

disturbances or failures of 

the waste gas cleaning 

devices 

0.2. 

Члан 12. став 8. 

тачка 3) 

3) када се континуалним мерењем 

које се врши у складу са овом 

уредбом утврди да су прекорачене 

граничне вредности услед неког 

квара или прекида рада постројења 

за пречишћавање отпадних гасова 

ПУ 

 

 

50.5 Any heat generated by 

waste incineration plants or 

waste co-incineration plants 

shall be recovered as far as 

practicable. 

0.2. 

Члан 12. став 

15. 

Топлота произведена у процесу 

инсинерације или ко-инсинерације 

користи се у највећој могућој мери 

и уз највиши ниво енергетске 

ефикасности. 

ПУ 

 

 

50.6 Infectious clinical waste 

shall be placed straight in 

the furnace, without first 

being mixed with other 

categories of waste and 

without direct handling.  

0.2. 

Члан 12. став 

16. 

Инфективни отпад и потенцијално 

инфективни отпад директно се 

смешта у комору, без претходног 

мешања са другим категоријама 

отпада и без директног руковања 

овим отпадом. 

ПУ 

 

 

50.7 Member States shall ensure 

that the waste incineration 

plant or waste co-

incineration plant is 

operated and controlled by a 

natural person who is 

competent to manage the 

0.2. 

Члан 12. став 

17. 

Постројењем за инсинерацију и ко-

инсинерацију  управља 

квалификовано лице одговорно за 

стручни рад постројења у складу са 

Законом. 

ПУ 

 

 



а) а1) б) б1) в) г) д) 

plant.  

51.1 Authorisation to change 

operating conditions  

Conditions different from 

those laid down in 

Article 50(1), (2) and (3) 

and, as regards the 

temperature, paragraph 4 of 

that Article and specified in 

the permit for certain 

categories of waste or for 

certain thermal processes, 

may be authorised by the 

competent authority 

provided the other 

requirements of this Chapter 

are met. Member States may 

lay down rules governing 

these authorisations. 

  ДП 

 

 

51.2 For waste incineration 

plants, the change of the 

operating conditions shall 

not cause more residues or 

residues with a higher 

content of organic polluting 

substances compared to 

those residues which could 

be expected under the 

conditions laid down in 

Article 50(1), (2) and (3). 

  ДП 

 

 

51.3 Emissions of total organic 

carbon and carbon 

monoxide from waste co-

  ДП 
 

 



а) а1) б) б1) в) г) д) 

incineration plants, 

authorised to change 

operating conditions 

according to paragraph 1 

shall also comply with the 

emission limit values set out 

in Part 3 of Annex VI.  

 

Emissions of total organic 

carbon from bark boilers 

within the pulp and paper 

industry co-incinerating 

waste at the place of its 

production which were in 

operation and had a permit 

before 28 December 2002 

and which are authorised to 

change operating conditions 

according to paragraph 1 

shall also comply with the 

emission limit values set out 

in Part 3 of Annex VI. 

  

ДП   

Art. 
51.4 

Member States shall 

communicate to the 

Commission all operating 

conditions authorised under 

paragraphs 1, 2 and 3 and 

the results of verifications 

made as part of the 

information provided in 

accordance with the 

reporting requirements 

under Article 72. 

  

НП   



а) а1) б) б1) в) г) д) 

52.1 Delivery and reception of 

waste  

The operator of the waste 

incineration plant or waste 

co-incineration plant shall 

take all necessary 

precautions concerning the 

delivery and reception of 

waste in order to prevent or 

to limit as far as practicable 

the pollution of air, soil, 

surface water and 

groundwater as well as other 

negative effects on the 

environment, odours and 

noise, and direct risks to 

human health. 

0.2. 

Члан 9. став 1. 

Оператер мора да предузме све 

неопходне мере у вези са 

испоруком и пријемом отпада како 

би се спречио или ограничио 

негативни утицај на животну 

средину, нарочито у погледу 

загађења ваздуха, земљишта и 

подземних вода, као и у погледу 

емисије непријатних мириса, буке и 

нагативних утицаја на здравље 

људи.  

ПУ   

52.2 The operator shall 

determine the mass of each 

type of waste, if possible 

according to the European 

Waste List established by 

Decision 2000/532/EC, 

prior to accepting the waste 

at the waste incineration 

plant or waste co-

incineration plant. 

0.2. 

Члан 9. став 2. 

тачка 2)  

Пре пријема отпада у постројење за 

инсинерацију или ко-инсинерацију 

оператер: 

2) утврђује масу сваке од категорија 

отпада, у складу са Каталогом 

отпада; 
ПУ   

52.3 Prior to accepting hazardous 

waste at the waste 

incineration plant or waste 

co-incineration plant, the 

operator shall collect 

available information about 

0.2. 

Члан 9. став 2. 

тачка 3)  

3) идентификује расположиве 

податке о врсти и својствима 

отпада како би проверио 

усклађеност 
ПУ   



а) а1) б) б1) в) г) д) 

the waste for the purpose of 

verifying compliance with 

the permit requirements 

specified in Article 45(2). 

 That information shall cover 

the following:  

(a) all the administrative 

information on the 

generating process 

contained in the documents 

mentioned in 

paragraph 4(a);  

0.2. 

Члан 9. став 3. 

тачка 1) 

Пре пријема отпада у постројење за 

инсинерацију или ко-инсинерацију 

оператер доставља податке: 

1) о процесу настајања отпада који 

су садржани у документима који 

прате кретање отпада (Документ о 

кретању отпада и Документ о 

кретању опасног отпада) 

ПУ   

 (b) the physical, and as far 

as practicable, chemical 

composition of the waste 

and all other information 

necessary to evaluate its 

suitability for the intended 

incineration process;  

0.2. 

Члан 9. став 3. 

тачка 2) 

2) ознака, назив, опис отпада и 

његове физичке и хемијске особине 

и све неопходне информације 

потребне за узорковање и 

карактеризацију отпада пре 

инсинерације 

   

 (c) the hazardous 

characteristics of the waste, 

the substances with which it 

cannot be mixed, and the 

precautions to be taken in 

handling the waste. 

0.2. 

Члан 9. став 3. 

тачка 3) 

3) опис опасних карактеристика 

отпада, материје са којима се отпад 

не може мешати и мере 

предострожности које се требају 

предузети приликом руковања 

отпадом 

   

52.4 Prior to accepting hazardous 

waste at the waste 

incineration plant or waste 

co-incineration plant, at 

least the following 

procedures shall be carried 

0.2. 

Члан 10. став 1. 

тачка 1) 

Пре пријема опасног отпада у 

постројење за инсинерацију или ко-

инсинерацију, оператер мора да 

спроведе процедуру пријема отпада 

из члана 9. ст. 3. и 4. ове уредбе, а 

нарочито: 

   



а) а1) б) б1) в) г) д) 

out by the operator:  

(a) the checking of the 

documents required by 

Directive 2008/98/EC and, 

where applicable, those 

required by Regulation (EC) 

No 1013/2006 of the 

European Parliament and of 

the Council of 14 June 2006 

on shipments of waste and 

by legislation on transport 

of dangerous goods;  

1) проверу документације која 

прати опасан отпад, а ако је 

потребно и документације 

прописане прописима који уређују 

превоз опасних материја; 

 (b) the taking of 

representative samples, 

unless inappropriate as far 

as possible before 

unloading, to verify 

conformity with the 

information provided for in 

paragraph 3 by carrying out 

controls and to enable the 

competent authorities to 

identify the nature of the 

wastes treated.  

0.2. 

Члан 10. став 1. 

тачка 2) 

 

 

0.1. 

Члан 41. став  

4. 

 

 

 

 

 

 

Члан 41. став  

2) узимање репрезентативних 

узорака пре истовара, осим у 

случајевима када то није изводљиво 

(нпр. узорака инфективног 

медицинског отпада), како би се 

проверила усклађеност са подацима 

из пратеће документације; 

 

 

Пре спаљивања отпада власник 

и/или други држалац опасног 

отпада обезбеђује испитивање 

опасних карактеристика отпада при 

првом отпремању отпада у 

постројење, односно једном 

годишње за исту врсту опасног 

отпада који се спаљује у истом 

постројењу у дужем временском 

периоду. 

 

Пре спаљивања оператер 

ПУ   



а) а1) б) б1) в) г) д) 

5. 

 

 

 

 

постројења из става 2. овог члана 

обезбеђује проверу отпада 

допремљеног за спаљивање, 

односно његову идентификацију 

према врсти, количини и 

својствима, контролу пратеће 

документације и узорковање и 

анализу опасног отпада.  

 

 The samples referred to in 

point (b) shall be kept for at 

least 1 month after the 

incineration or co-

incineration of the waste 

concerned.  

0.1. 

Члан 41. став 6. 

Оператер је дужан да узорке отпада 

чува најмање један месец након 

спаљивања отпада ПУ   

52.5 The competent authority 

may grant exemptions from 

paragraphs 2, 3 and 4 to 

waste incineration plants or 

waste co-incineration plants 

which are a part of an 

installation covered by 

Chapter II and only 

incinerate or co-incinerate 

waste generated within that 

installation.  

  

   

53.1 Residues  

Residues shall be minimised 

in their amount and 

harmfulness. Residues shall 

be recycled, where 

appropriate, directly in the 

plant or outside.  

0.2. 

Члан 16. став 1. 

 

 

0.2. 

Остатак из процеса инсинерације 

или ко-инсинерације смањује се на 

најмању могућу меру у смислу 

настале масе и утицаја на животну 

средину и здравље људи 

Остатак се рециклира на лицу места 

   



а) а1) б) б1) в) г) д) 

Члан 16. став 2. 
или изван круга постројења, када 

год је то могуће, у складу са 

Законом. 

53.2 Transport and intermediate 

storage of dry residues in 

the form of dust shall take 

place in such a way as to 

prevent dispersal of those 

residues in the environment. 

0.2. 

Члан 16. став 3. 

Транспорт и привремено 

складиштење сувог остатка као што 

су котловски пепео и суви остатак 

из процеса пречишћавања отпадних 

гасова врши се на начин којим се 

спречава његово расипање у 

животној средини, односно 

транспорт и складиштење се врши у 

затвореним контејнерима. 

   

53.3 Prior to determining the 

routes for the disposal or 

recycling of the residues, 

appropriate tests shall be 

carried out to establish the 

physical and chemical 

characteristics and the 

polluting potential of the 

residues. Those tests shall 

concern the total soluble 

fraction and heavy metals 

soluble fraction. 

0.2. 

Члан 16. став 4 

 

 

 

Члан 16. став 5. 

Пре утврђивања начина одлагања 

или рециклаже остатака из 

постројења за инсинерацију или ко-

инсинерацију отпада врше се 

одговарајућа испитивања како би се 

утврдиле физичке и хемијске 

особине и потенцијално загађење из 

различитих остатака из процеса 

инсинерације у складу са посебним 

прописом. 

Испитивања из става 4. овог члана 

посебно обухватају укупне 

раствориве фракције и тешке 

метале у растворивој фракцији. 

   

54 Substantial change 

A change of operation of a 

waste incineration plant or a 

waste co-incineration plant 

  

НЕ  
Потупно 

усклађивање 

одредби 



а) а1) б) б1) в) г) д) 

treating only non-hazardous 

waste in an installation 

covered by Chapter II, 

which involves the 

incineration or co-

incineration of hazardous 

waste shall be regarded as a 

substantial change. 

ступањем на 

снагу 

изменама и 

допуна 

Уредбе  

55.2 For waste incineration 

plants or waste co-

incineration plants with a 

nominal capacity of 

2 tonnes or more per hour, 

the report referred to in 

Article 72 shall include 

information on the 

functioning and monitoring 

of the plant and give 

account of the running of 

the incineration or co-

incineration process and the 

level of emissions into air 

and water in comparison 

with the emission limit 

values. That information 

shall be made available to 

the public. 

0.1 

Члан 63. став 2.  

 

 

0.2. 

Члан 23. став 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члан 25. став 1. 

 

Увид у поднете Захтеве може се 

извршити у надлежном органу са 

истицањем адресе и канцеларије 

обрађивача предмета. 

Захтев за издавање нових дозвола 

за постројења за инсинерацију или 

ко- инсинерацију доступан је 

јавности у просторијама надлежног 

органа 30 дана пре издавања 

дозволе, коко би се јавности 

омогућило да поменуте захтеве 

размотри пре него што надлежни 

орган донесе коначну одлуку у 

складу са Законом којим се уређује 

издавање интегрисане дозволе и 

Законом.  

Годишњи извештај који оператре 

доставља надлежном органу, а који 

се односи на рад и мониторинг над 

постројењем за инсинерацију или 

ко- инсинерацију чији номинални 

капацитет не износи две или више 

тона на сат доступан је јавности. 

ПУ   



а) а1) б) б1) в) г) д) 

55.3 A list of waste incineration 

plants or waste co-

incineration plants with a 

nominal capacity of less 

than 2 tonnes per hour shall 

be drawn up by the 

competent authority and 

shall be made available to 

the public. 

0.2. 

Члан 24. став 1. 

 

Министар надлежан за послове 

заштите животне средине утврђује 

листу постројења за инсинерацију 

или ко- инсинерацију чији 

номинални капацитет не прелази 

две тоне на сат. 

НУ  Потупно 

усклађивање 

одредбе 

након 

урврђивања 

Листе 

постројења. 

Annex 
VI 

Technical provisions 

relating to waste 

incineration plants and 

waste co-incineration 

plants  

PART 1: Definitions  

 
 НУ  Потупно 

усклађивање 

одредби 

ступањем на 

снагу 

изменама и 

допуна 

Уредбе  

 PART 2: Equivalence 

factors for dibenzo-p-

dioxins and dibenzofurans 

0.2. 

Прилог 1. 
Фактори еквивалентне токсичности 

за дибензо-п-диоксине и 

дибензофуране 

ПУ   

 PART 3: Air emission limit 

values for waste 

incineration plants 

0.2. 

Прилог 2. 
Граничне вредности емисија 

загађујућих материја у ваздух 
ПУ   

 PART 4: Determination of 

air emission limit values for 

the co-incineration of waste 

0.2. 

 

 

 

Прилог 4 - Део 

I  

 

 

Одређивање граничних вредности 

емисија загађујућих материја у 

ваздух при ко-инсинерацији отпада 

 

део I - Цементне пећи за ко-

инсинерацију отпада 

 

део II - Постројења за сагоревање 

ПУ   



а) а1) б) б1) в) г) д) 

Прилог 4 - Део 

II  

 

 

 

 

Прилог  4 - Део 

III 

која врше ко-инсинерацију отпада 

део III - Посебне одредбе за друге 

секторе индустрије у којима се 

врши ко-инсинерација отпада, а 

који нису укључени у део I или део 

II 

 PART 5: Emission limit 

values for discharges of 

waste water from the 

cleaning of waste gases 

0.2. 

Прилог 3. 
Граничне вредности емисија 

загађујућих материја у ваздух 

ПУ   

 PART 6: Monitoring of 

emissions 
 

 НЕ  Потупно 

усклађивање 

одредби 

ступањем на 

снагу 

изменама и 

допуна 

Уредбе  

 PART 7: Formula to 

calculate the emission 

concentration at the 

standard percentage oxygen 

concentration 

0.2. 

Прилог 5. 

Формула за израчунавање 

концентрације емисије у условима 

уобичајеног процента 

концентрације кисеоника 

ПУ  

 

 PART 8: Assessment of 

compliance with emission 

limit values 

  
НЕ  Потупно 

усклађивање 

одредби 

ступањем на 

снагу 

изменама и 



а) а1) б) б1) в) г) д) 

допуна 

Уредбе  



 

1. Назив прописа EУ 2. „CELEX” ознака ЕУ прописа 

Council Directive 96/59/EC of 16 September 1996 on the disposal of polychlorinated biphenyls and polychlorinated 

terphenyls (PCB/PCT)  

Директива Савета 96/59/ЕЗ од 16. септембра 1996. о одлагању полихлорованих бифенила и 

полихлорованих терфенила (PCB и PCT) 

  31996L0059 

 

3. Oвлашћени предлагач закона: Влада  4. датум израде табеле 

Oбрађивач  – Министарство пољопривреде и заштите животне средине 29.1.2016. 

5. Назив (важећег, нацрта, предлога) прописа чије одредбе су предмет анализе усклађености са прописом 

ЕУ 

6. Бројчане ознаке (шифре) планираних прописа 

из базе НПAA 

Предлог закона о изменама и допунама Закона о управљању отпадом 

Draft Law on Amendments to the Law on  Waste Management 

2013-90 

7. Усклађеност одредаба прописа са одредбама прописа ЕУ 

a) a1) б) б1) в) г) д) 

Одредба 

прописа 

ЕУ 

(члан, 

став, 

подстав, 

тачка, 

анекс) 

[Purpose] 
Одредбе прописа 

(члан, став, тачка) 

Садржина одредбе Усклађеност 

одредбе прописа 

са одредбом 

прописа ЕУ 

(потпуно 

усклађено, 

делимично 

усклађено, 

неусклађено, 

непреносиво) 

Разлози за 

делимичну 

усклађеност, 

неусклађеност 

или 

непреносивост 

Напомена о усклађености  

1 
[Purpose] 

  Није релевантно   



2 Definitions: 

(a)  PCBs 
Закон о управљању 

отпадом („Службени 

гласник РС”, бр. 36/09 и 

88/10) - члан 5. став 1. 

тaчка 20) 

20) РСВ јесу 

полихлоровани бифенили 

(РСВ), полихлоровани 

терфенили (РСТ), 

монометил-

тетрахлородифенилметан

и, монометил-

дихлородифенилметани, 

монометил-

дибромодифенилметани 

или било која смеша која 

садржи неку од ових 

материја у концентрацији 

већој од 0,005 процентног 

масеног удела; РСВ 

отпади јесу отпади, 

укључујући уређаје, 

објекте, материјале или 

течности које садрже, 

састоје се или су 

контаминирани РСВ; 

ПУ   



2 (b)  equipment 

containing PCBs 
Правилник о поступању 

са уређајима и отпадом 

који садржи РСВ 

(„Службени гласник РС”, 

број 37/11) - члан 2. став 

1. тачка 1) 

1) уређај који садржи РСВ 

обухвата сваку опрему и 

уређај који садржи или је 

садржао РСВ (нпр. 

трансформатори, 

кондензатори, посуде са 

остацима РСВ), а која 

није деконтаминирана. У 

случају када је уређај 

састављен од више 

електричних 

кондензатора, гранична 

вредност садржаја РСВ од 

5 дм3, представља збирни 

садржај РСВ из свих 

кондензатора; 

 

ПУ   



2 (c)  used PCBs Закон о управљању 

отпадом („Службени 

гласник РС”, бр. 36/09 и 

88/10) - члан 5. став 1. 

тaчка 20) 

20) РСВ јесу 

полихлоровани бифенили 

(РСВ), полихлоровани 

терфенили (РСТ), 

монометил-

тетрахлородифенилметан

и, монометил-

дихлородифенилметани, 

монометил-

дибромодифенилметани 

или било која смеша која 

садржи неку од ових 

материја у концентрацији 

већој од 0,005 процентног 

масеног удела; РСВ 

отпади јесу отпади, 

укључујући уређаје, 

објекте, материјале или 

течности које садрже, 

састоје се или су 

контаминирани РСВ; 

ПУ   

2 (d)  holder  

 

НУ Ова одредба 

треба да се у 

национално 

законодавство 

транспонује из 

Директиве како 

би се јасније 

дефинисало 

власништво над 

отпадом. 

 

Одредба ће потпуно  бити 

усклађена усвајањем 

Закона о изменама и 

допунама  Закона о 

управљању отпадом. 



2 (e)  decontamination Правилник о поступању 

са уређајима и отпадом 

који садржи РСВ 

(„Службени гласник РС”, 

број 37/11) - члан 2. став 

1. тачка 2) 

2) деконтаминација 

обухвата све операције 

које омогућавају поновно 

коришћење, рециклажу 

или одлагање уређаја, 

објеката, материјала или 

течности контаминираних 

РСВ, под безбедним 

условима, и може 

укључити замену, 

односно све операције 

којима се врши замена 

РСВ, одговарајућим 

флуидима који не садрже 

РСВ. 

ПУ   

2 (f)  disposal Закон о управљању 

отпадом („Службени 

гласник РС”, бр. 36/09 и 

88/10) - члан 5. став 1. 

тaчка 16) 

16) одлагање отпада јесте 

било који поступак или 

метода уколико не 

постоје могућности 

регенерације, рециклаже, 

прераде, директног 

поновног коришћења или 

употребе алтернативних 

извора енергије у складу 

са Д листом; 

ПУ   



3 Without prejudice to 

their international 

obligations, MS shall 

take measures to ensure 

that used PCBs are 

disposed of & PCBs & 

equipment containing 

PCBs are 

decontaminated or 

disposed of as soon as 

possible.  

  НУ Ова одредба 

треба да се у 

национално 

законодавство 

транспонује из 

Директиве и да 

буде исто 

применљива. 

 

Одредба ће потпуно  бити 

усклађена усвајањем 

Закона о изменама и 

допунама  Закона о 

управљању отпадом. 

3 For the equipment & the 

PCBs contained therein, 

which are subject to 

inventory in accordance 

with Art. 4.1, 

decontamination and/or 

disposal shall be effected 

at the latest by the end of 

2010. 

  НУ Ова одредба 

треба да се у 

национално 

законодавство 

транспонује из 

Директиве тако 

да се све 

активности на 

елиминацији 

РСВ заврше до 

уласка у ЕУ (или 

да се уколико не 

буду завршене 

све активности 

затражи додатни 

рок). 

 

Одредба ће потпуно  бити 

усклађена усвајањем 

Закона о изменама и 

допунама  Закона о 

управљању отпадом. 



4.1 To comply with Art. 3, 

MS shall ensure that 

inventories are compiled 

of equipment with PCBs 

volumes of more than 

5dm
3
. In case of power 

capacitors, the threshold 

of 5dm
3
 shall be 

understood as including 

all the separate elements 

of a combined set. 

Правилник о поступању 

са уређајима и отпадом 

који садржи РСВ 

(„Службени гласник РС”, 

број 37/11) -  члан 2. став 

1. тачка 1)  

1) уређај који садржи РСВ 

обухвата сваку опрему и 

уређај који садржи или је 

садржао РСВ (нпр. 

трансформатори, 

кондензатори, посуде са 

остацима РСВ), а која 

није деконтаминирана. У 

случају када је уређај 

састављен од више 

електричних 

кондензатора, гранична 

вредност садржаја РСВ од 

5 дм3, представља збирни 

садржај РСВ из свих 

кондензатора; 

ПУ   

4.1 [MS shall send 

summaries of such 

inventories to the 

Comm’n at the latest 3 

years after the adoption 

of this Directive.] 

  Није релевантно   

4.2 Equipment in respect of 

which it is reasonable to 

assume that the fluids 

contain between 0,05% 

& 0,005% by weight of 

PCBs may be 

inventoried without the 

data required in the third 

& fourth indents of Art. 

4.3 & may be labelled as 

“PCBs contaminated < 

0,05%”.  

  Није релевантно   



4.2 They shall be 

decontaminated or 

disposed of in 

accordance with Art. 9.2. 

 
 

НУ Ова одредба 

треба да се у 

национално 

законодавство 

транспонује из 

Директиве. 

 

Одредба ће потпуно  бити 

усклађена усвајањем 

Закона о изменама и 

допунама  Закона о 

управљању отпадом. 

4.3 The inventories shall 

comprise: 

- names & addresses of 

the holders, 

- location & description 

of the equipment 

- quantity of PCBs 

contained in the 

equipment  

- dates & types of 

treatment or 

replacement carried out 

or envisaged 

- dates of declaration    

If a MS has already 

compiled similar 

inventory, a new one 

shall not be required. 

Inventories shall be 

regularly updated. 

Правилник о поступању 

са уређајима и отпадом 

који садржи РСВ 

(„Службени гласник РС”, 

број 37/11) - Прилог 2. 

 

Прилог 2. 

Садржина пријаве 

података уређаја у 

употреби који садрже 

РСВ 

ПУ   



4.4 To comply with Art. 4.1, 

MS shall take necessary 

measures to ensure that 

holders of such 

equipment notify CA of 

the quantities which they 

hold & of any changes in 

this respect. 

Правилник о поступању 

са уређајима и отпадом 

који садржи РСВ 

(„Службени гласник РС”, 

број 37/11) - члан 9. став 

1. тач.3) и 4) 

3) поступке и рокове за 

избацивање из употребе 

уређаја који садрже РСВ; 

4) поступке и рокове за 

замену садржаја и 

деконтаминацију опреме 

и уређаја који садрже 

РСВ; 

ПУ   

4.5 MS shall take the 

necessary measures to 

ensure that any 

equipment which is 

subject to inventory 

under Art. 4.1 is labelled. 

A similar label must also 

be affixed to the doors of 

premises where such 

equipment is located. 

Закон о управљању 

отпадом („Службени 

гласник РС”, бр. 36/09 и 

88/10) - члан 52. став 7 

Сви уређаји који садрже 

PCB и просторије или 

постројења у којима су 

смештени, као и 

деконтаминирани уређаји 

морају бити означени. 

ПУ   



4.6 PCB-disposal 

undertakings shall keep 

registers of quantity, 

origin, nature & PCB 

content of used PCBs 

delivered to them. They 

shall communicate this 

information to CA.  

Закон о управљању 

отпадом („Службени 

гласник РС”, бр. 36/09 и 

88/10)  

Члан 52. нови став.6. 

Предлога закона  

Члан 52. став 10 

Лица која врше одлагање 

PCB дужна су да 

држаоцима који доставе 

употребљавани PCB, 

издају потврду којом се 

спецификују својства и 

количине PCB. 

Лице које врши 

сакупљање, третман, 

деконтаминацију или 

одлагање PCB отпада 

мора да има дозволу, да 

води и чува евиденцију о 

количини која је 

сакупљена, третирана или 

одложена и податке о 

томе доставља Агенцији. 

ПУ   

4.6 The registers may be 

consulted by the local 

authority & by the 

public. 

Чл. 52. нови став 6 

Предлог закона о 

управљању отпадом  

Лица која врше одлагање 

PCB дужна су да 

држаоцима који доставе 

употребљавани PCB, 

издају потврду којом се 

спецификују својства и 

количине PCB 

НУ Ова одредба 

треба да се у 

национално 

законодавство 

транспонује из 

Директиве и да 

буде 

применљива. 

 

Одредба ће потпуно  бити 

усклађена усвајањем 

Закона о изменама и 

допунама  Закона о 

управљању отпадом. 



4.6 The undertakings also 

issue to holders who 

deliver used PCBs 

receipts specifying 

nature & quantity 

thereof. 

  НУ Ова одредба 

треба да се у 

национално 

законодавство 

транспонује из 

Директиве и да 

буде 

применљива. 

 

Одредба ће потпуно  бити 

усклађена усвајањем 

Закона о изменама и 

допунама  Закона о 

управљању отпадом. 

4.7 MS shall ensure that 

CAs monitor the 

quantities of which they 

are notified. 

Закон о управљању 

отпадом („Службени 

гласник РС”, бр. 36/09 и 

88/10) - Чл. 83-86. 

XII Надзор (чл. 83.-86. 

дефинишу рад инспекције 

која је надлежна за 

праћење између осталог и 

РСВ-а, као посебног тока 

отпада) 

ПУ   

5.1 By derogation from Art. 

3 of Dir. 75/442/EEC
2
 

on waste, MS shall 

prohibit separation of 

PCBs from other 

substances for the 

purpose of reusing the 

PCBs. 

Правилник о поступању 

са уређајима и отпадом 

који садржи РСВ 

(„Службени гласник РС”, 

број 37/11) – члан  6. став 

3 

РСВ супстанцe се не 

могу раздвајати од 

осталих супстанци ради 

поновног 

коришћења РСВ. 

 

ПУ   

5.2 MS shall prohibit the 

topping up of 

transformers with PCBs. 

Закон о управљању 

отпадом („Службени 

гласник РС”, бр. 36/09 и 

88/10) - члан 52. став 2 

Власник PCB и PCB 

отпада дужан је да 

обезбеди њихово 

одлагање, односно 

деконтаминацију 

 

ПУ   

                                                
2
  OJ No L 194, 25.7.1975, p. 39.0 



5.3 Until such time as they 

are decontaminated, 

taken out of service 

and/or disposed of in 

accordance with this 

Directive, maintenance 

of transformers 

containing PCBs may 

continue only if the 

objective is to ensure 

that the PCBs they 

contain comply with 

technical standards or 

specifications regarding 

dielectric quality 

provided that the 

transformers are in good 

working order and do 

not leak. 

Правилник о поступању 

са уређајима и отпадом 

који садржи РСВ 

(„Службени гласник РС”, 

број 37/11) - члан 8. 

Уређаји који садрже 

РСВ могу да се 

употребљавају и одржавај

у  све до њихове 

деконтаминације, 

стављања ван употребе 

или одлагања, ако  је 

РСВ садржан у уљу у скл

аду са 

техничким стандардима и

ли  

спецификацијама у погле

ду изолационих  

својстава, да је уређај 

у исправном  радном 

стању, да не цури и да не 

представља ризик по 

животну средину. 

ПУ   

6 MS shall take the 

necessary measures to 

ensure that used PCBs & 

equipment containing 

PCBs which is subject to 

inventory in accordance 

with Art. 4.1 are 

transferred as soon as 

possible to undertakings 

licensed pursuant to Art. 

8. 

Правилник о поступању 

са уређајима и отпадом 

који садржи РСВ 

(„Службени гласник РС”, 

број 37/11) - члан 10. 

V. Садржина захтева за  

издавање дозволе за деко

нтаминацију  

уређаја који садрже  

PCB 

 

ПУ   



6.2 Before PCBs, used PCBs 

and/or equipment 

containing PCBs are 

taken by a licensed 

undertaking, all 

precautions necessary to 

avoid any risk of fire 

shall be taken. They 

shall be kept away from 

any flammable products. 

 
 

НУ Ова одредба 

треба да се у 

национално 

законодавство 

транспонује из 

Директиве. 

 

Одредба ће потпуно  бити 

усклађена усвајањем 

Закона о изменама и 

допунама  Закона о 

управљању отпадом. 

6.3 Where reasonably 

practicable, equipment 

containing PCBs not 

subject to inventory 

according to Art. 4.1 & 

being part of another 

piece of equipment shall 

be removed & collected 

separately when this 

latter equipment is taken 

out of use, recycled or 

disposed of.  

 
 

НУ Ова одредба 

треба да се у 

национално 

законодавство 

транспонује из 

Директиве. 

 

Одредба ће потпуно  бити 

усклађена усвајањем 

Закона о изменама и 

допунама  Закона о 

управљању отпадом. 

7 MS shall take the 

necessary measures to 

prohibit any incineration 

of PCBs and/or used 

PCBs on ships. 

Закон о управљању 

отпадом („Службени 

гласник РС”, бр. 36/09 и 

88/10) - члан 52. став 2. 

тачка 5) 

5) спаљивање PCB или 

PCB отпада на 

бродовима;  

 

ПУ   



8.1 MS shall take all 

necessary measures to 

ensure that all 

undertakings engaged in 

decontamination, and/or 

disposal of PCBs, used 

PCBs and/or equipment 

containing PCBs, obtain 

permits in accordance 

with Art. 9 of Directive 

75/442/EEC. 

Правилник о поступању 

са уређајима и отпадом 

који садржи РСВ 

(„Службени гласник РС”, 

број 37/11) - члан 4.  

Одлагање РСВ отпада 

врши се одређеним 

поступцима или методама 

одлагања који су 

утврђени прописом којим 

се уређују категорије, 

испитивање и 

класификација отпада (Д 

листа - Операције 

одлагања), и то: 1) Д8, Д9 

и Д10; 2) Д12 (у 

безбедном, дубоком, 

подземном складишту у 

сувим стенским 

формацијама и само за 

уређаје и РСВ отпад који 

се не могу 

деконтаминирати);  3) 

Д15 (складиштење које 

претходи операцијама 

одлагања). 

ПУ 
 

 



8.2 Where incineration is 

used for disposal, 

Directive 94/67/EC
3
 

shall apply.  

Правилник о поступању 

са уређајима и отпадом 

који садржи РСВ 

(„Службени гласник РС”, 

број 37/11) - члан 4. 

 

 

 

 

 

Уредба о врстама отпада 

за које се врши термички 

третман, условима и 

критеријумима за 

одређивање локације, 

техничким и 

технолошким условима за 

пројектовање, изградњу, 

опремање и рад 

постројења за термички 

третман отпада, 

поступању са остатком 

након спаљивања 

(„Службени гласник РС”, 

бр. 102/10 и 50/12)  -члан 

3. став 1. тачка 2 (1) 

III. Начин одлагања PCB 

или PCB отпада, 

деконтаминације  

уређаја који садрже PCB 

и 

методе испитивања садрж

аја PCB  

Члан 4. 

2) опасан отпад јесте 

сваки чврсти или течни 

отпад, у складу са 

законом. Посебни захтеви 

за опасан отпад из ове 

уредбе не примењују се 

на следеће врсте опасног 

отпада, и то: 

(1) сагориви течни отпад, 

укључујући и отпадна 

уља, у складу са 

посебним прописима, и то 

отпад: 

- који не садржи више од 

10 мг полихлорованих 

ароматичних 

угљоводоника као што су 

полихлоровани бифенили 

(РСВ) или 

пентахлоровани феноли 

(РСР), по кг отпадног 

уља, 

ПУ   

                                                
3
  OJ No L 365, 31.12.1994, p.34. 



8.2 [Other methods of 

disposing PCBs, used 

PCBs and/or equipment 

containing PCBs may be 

accepted provided they 

achieve equivalent 

environmental safety 

standards - compared 

with incineration - & 

fulfil technical 

requirements referred to 

as BAT.] 

  Није релевантно   

8.3 MS shall individually or 

jointly take the 

necessary measures to 

develop, if appropriate & 

taking account of Art. 4 

3 (a) (ii) of Regulation  

EEC/259/93/EEC
4
 & 

Art. 5.1 of Directive 

75/442/EEC, 

installations for the 

disposal, 

decontamination & safe 

storage of PCBs, used 

PCBs and/or equipment 

containing PCBs.  

  Није релевантно   

                                                
4
  OJ No L 30, 6.2.1993, p.1. Regulation as amended by Commission Decision 94/721/EC (OJ No L 288, 9.11.1994, p.36). 



9.1 MS shall take necessary 

measures to ensure that 

transformers containing 

more than 0,05% by 

weight of PCBs are 

decontaminated so as : 

(a)  to reduce level of 

PCBs to less than 

0,05% by weight &, 

if possible, to no 

more than 0,005% 

by weight; 

(b)  replacement fluid 

not containing PCBs 

must entail markedly 

lesser risks; 

(c)  replacement of fluid 

must not 

compromise the 

subsequent disposal 

of PCBs; 

(d)  labelling of 

transformer after its 

decontamination 

must be replaced by 

the labelling 

specified in Annex 

hereto. 

Правилник о поступању 

са уређајима и отпадом 

који садржи РСВ 

(„Службени гласник РС”, 

број 37/11) - члан 5. 

Власник уређаја који 

садржи РСВ обезбеђује 

деконтаминацију уређаја 

тако да: 

1) садржај РСВ смањи 

испод 0,05 процената 

масеног удела и уколико 

је могуће испод 0,005 

процената масеног удела;  

2) уље којим ће бити 

замењено постојеће уље, 

не може да садржи РСВ и 

мора да поседује значајно 

мања опасна својства од 

постојећег уља; 

3) замену уља изврши на 

начин на који се неће 

угрозити даље 

одстрањивање РСВ из 

отпадног уља. 

Након извршене 

деконтаминације, 

трансформатор или други 

уређај који је садржао 

РСВ означава се 

одговарајућом ознаком у 

складу са овим 

правилником. 

ПУ   



9.2 By derogation from Art. 

3, MS shall ensure that 

transformers fluids 

containing between 

0,05% & 0,005% by 

weight of PCBs are 

either decontaminated 

under conditions laid 

down in Art. 9.1 (b) to 

(d) or disposed of at the 

end of their useful lives. 

Закон о управљању 

отпадом („Службени 

гласник РС”, бр. 36/09 и 

88/10) - члан 100. 

Изузетно од става 1. овог 

члана, власник уређаја 

који садржи између 0,05-

0,005 

процената масеног удела 

PCB дужан је да обезбеди 

одлагање, односно 

деконтаминацију уређаја 

по престанку њихове 

употребе.  

ПУ   

11.1 MS shall, within 3 years 

of the adoption of 

Directive, draw up: 

- plans for 

decontamination and/or 

disposal of inventoried 

equipment & the PCBs 

contained therein; 

- outlines for collection 

& subsequent disposal of 

equipment not subjected 

to inventory in 

accordance with Art. 4.1, 

as referred to in  

Art 6.3. 

Члан 55. ст. 1. и 3. 

Предлога закона 

 
 ДУ У постојећем 

Закону о 

управљању 

отпадом постоје 

рокови, који ће 

бити продужени 

како би 

власници РСВ 

уређаја добили 

нови рок за 

испуњавање 

законских 

обавеза 

Потпуна усклађеност 

биће постигнута 

ступањем на снагу Закона 

о изменама и допунама 

Закона о управљању 

отпадом 

 

11.2 MS shall communicate 

these plans & outlines to 

the Comm'n without 

delay. 

  Није релевантно   



12 MS shall adopt 

necessary measures to 

comply with this 

Directive & inform 

Comm'n thereof. 

Measures adopted by 

MS shall contain or be 

accompanied by a 

reference to the 

Directive. 

MS shall communicate 

to the Comm'n texts of 

the provisions of 

national law which they 

adopt in the field 

governed by this 

Directive. 

  Није релевантно   

Annex Labelling of 

decontaminated PCB 

equipment. 

Правилник о поступању 

са уређајима и отпадом 

који садржи РСВ 

(„Службени гласник РС”, 

број 37/11) - Прилог 1. 

Прилог 1. 

Садржина и изглед ознаке 

уређаја који садрже PCB, 

ознаке деконтаминираних 

уређаја, као и ознаке 

простора и постројења у 

којима су смештени, са 

евиденционим бројем 

пријаве уређаја 

Потпуно 

усклађено 

  



 

1. Назив прописа Eвропске уније : Council Directive 1999/31/EC of 26 April 1999 on the landfill of waste 

Директива Савета 1999/31/EЦ од 26 априла 1999 о одлагању отпада на депоније 

2. „CELEX” ознака ЕУ 

прописа 

31999L0031 

3. Орган државне управе, односно други овлашћени предлагач прописа: Влада 

Oбрађивач – Министарство пољопривреде и заштите животне средине 

4. Датум израде табеле: 

29.1.2016. 

  

5. Назив (нацрта, предлога) прописа чије одредбе су предмет анализе усклађености са прописом 

Европске уније: 

Предлог закона о изменама и допунама Закона о управљању отпадом 

Draft Law on Amendments to the Law on  Waste Management 

6. Бројчане ознаке (шифре) 

планираних прописа из базе 

НПAA: 

2013-90 

7. Усклађеност одредби прописа са одредбама прописа ЕУ: 

 

а) а1) б) б1) в) г) д) 

Одре

дба 

пропи

са ЕУ 

Садржина одредбе 
Одредбе прописа 

Р. Србије 
Садржина одредбе 

Усклађенос

т
5
 

Разлози за 

делимичну 

усклађеност, 

неусклађеност или 

непреносивост 

Напомена о 

усклађености 

Art. 

1.(1) 

Overall objective 

 

1.  With a view to meeting 

the requirements of Directive 

Закон о 

управљању 

отпадом Закон о 

Члан 2. – Циљ овог 

закона је да се 

обезбеде и осигурају 

услови за:  

ПУ  
 

Ефективна 

                                                
5
 Потпуно усклађено - ПУ, делимично усклађено - ДУ, неусклађено - НУ, непреносиво – НП 



а) а1) б) б1) в) г) д) 

75/442/EEC, and in 

particular Articles 3 and 4 

thereof, the aim of this 

Directive is, by way of 

stringent operational and 

technical requirements on the 

waste and landfills, to 

provide for measures, 

procedures and guidance to 

prevent or reduce as far as 

possible negative effects on 

the environment, in 

particular the pollution of 

surface water, groundwater, 

soil and air, and on the 

global environment, 

including the greenhouse 

effect, as well as any 

resulting risk to human 

health, from landfilling of 

waste, during the whole life-

cycle of the landfill. 

управљању 

отпадом 

(„Службени 

гласник РС”, бр. 

36/09 и 88/10) 

Чл. 2. и 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) управљање отпадом 

на начин којим се не 

угрожава здравље 

људи и животна 

средина;  

2) превенцију 

настајања отпада, 

посебно развојем 

чистијих технологија и 

рационалним 

коришћењем 

природних богатстава, 

као и отклањање 

опасности од његовог 

штетног дејства на 

здравље људи и 

животну средину;  

3) поновно 

искоришћење и 

рециклажу отпада, 

издвајање секундарних 

сировина из отпада и 

коришћење отпада као 

енергента;  

4) развој поступака и 

метода за одлагање 

отпада;  

5) санацију неуређених 

одлагалишта отпада;  

6) праћење стања 

постојећих и 

новоформираних 

одлагалишта отпада;  

транспозиција. 



а) а1) б) б1) в) г) д) 

 

 

 

 

Уредба о одлагању 

отпада на депоније 

Члан 2. 

7) развијање свести о 

управљању отпадом. 

 

Члан 3. – Управљање 

отпадом врши се на 

начин којим се 

обезбеђује најмањи 

ризик по угрожавање 

живота и здравља 

људи и животне 

средине, контролом и 

мерама смањења:  

1) загађења вода, 

ваздуха и земљишта;  

2) опасности по биљни 

и животињски свет;  

3) опасности од 

настајања удеса, 

експлозија или 

пожара;  

4) негативних утицаја 

на пределе и природна 

добра посебних 

вредности;  

5) нивоа буке и 

непријатних мириса. 

 

Циљ: Одлагањем 

отпада на депонију 

обезбеђују се и 

осигуравају услови за 

спречавање и смањење 

штетних утицаја на 



а) а1) б) б1) в) г) д) 

здравље људи и 

животну средину у 

току целог животног 

циклуса депоније, 

посебно загађења 

површинских и 

подземних вода, земље 

и ваздуха, укључујући 

и ефекат стаклене 

баште. 

 

1(2) 

2.  In respect of the technical 

characteristics of landfills, 

this Directive contains, for 

those landfills to which 

Directive 96/61/EC is 

applicable, the relevant 

technical requirements in 

order to elaborate in concrete 

terms the general 

requirements of that 

Directive. The relevant 

requirements of Directive 

96/61/EC shall be deemed to 

be fulfilled if the 

requirements of this 

Directive are complied with. 

    

Проверити нацрт IED 

транспоновања 

законодавства – за 

паралелну одредбу – 

ако не, препорука је 

да ова одредба буде 

пренета у IE 

законодавство. 

 

Art. 2. 

Definitions 

 

For the purposes of this 

Directive: 

(a) „waste“ means any 

substance or object which is 

Закон о 

управљању 

отпадом 

Члан 5. став 1. 

Значење 

израза:  

17) отпад јесте свака 

материја или предмет 

који држалац одбацује, 

намерава или је 

НУ 

Ова одредба треба 

да се у национално 

законодавство 

дословно 

транспонује из 

Ова одредба биће 

потпуно  усклађена 

ступањем на снагу 

Закона о изменама и 

допунама  Закона о 



а) а1) б) б1) в) г) д) 

covered by Directive 

75/442/EEC; 

тачка 17) 

 

неопходно да одбаци  Оквирне 

директиве о 

отпаду и да буде 

исто применљива. 

 

управљању отпадом. 

 

(b) „municipal waste“ means 

waste from households, as 

well as other waste which, 

because of its nature or 

composition, is similar to 

waste from household; 

Закон о 

управљању 

отпадом 

Члан 5. став 1. 

тачка 13) 

 

13) комунални отпад 

јесте отпад из 

домаћинства (кућни 

отпад), као и други 

отпад који је због своје 

природе или састава 

сличан отпаду из 

домаћинства 

ПУ   

 

(c) „hazardous waste“ means 

any waste which is covered 

by Article 1(4) of Council 

Directive 91/689/EEC of 12 

December 1991 on 

hazardous waste 

Закон о 

управљању 

отпадом 

Члан 5. став 1. 

тачка 18) 

18) опасан отпад јесте 

отпад који по свом 

пореклу, саставу или 

концентрацији 

опасних материја може 

проузроковати 

опасност по животну 

средину и здравље 

људи и има најмање 

једну од опасних 

карактеристика 

утврђених посебним 

прописима, 

укључујући и 

амбалажу у коју је 

опасан отпад био или 

јесте упакован 

ПУ   

 (d) „non-hazardous waste“ Закон о 
15) неопасан отпад 

јесте отпад који нема 
ПУ   



а) а1) б) б1) в) г) д) 

means waste which is not 

covered by paragraph (c); 

управљању 

отпадом 

Члан 5. став 1. 

тачка 15) 

карактеристике 

опасног отпада 

 

(e) „inert waste“ means 

waste that does not undergo 

any significant physical, 

chemical or biological 

transformations. Inert waste 

will not dissolve, burn or 

otherwise physically or 

chemically react, biodegrade 

or adversely affect other 

matter with which it comes 

into contact in a way likely 

to give rise to environmental 

pollution or harm human 

health. The total leachability 

and pollutant content of the 

waste and the ecotoxicity of 

the leachate must be 

insignificant, and in 

particular not endanger the 

quality of surface water 

and/or groundwater; 

Закон о 

управљању 

отпадом 

Члан 5. став 1. 

тачка 8) (Члан 2. 

Предлога закона) 

8) инертни отпад јесте 

отпад који није 

подложан било којим 

физичким, хемијским 

или биолошким 

променама; не 

раствара се, не 

сагорева или на други 

начин физички или 

хемијски реагује, није 

биолошки разградив 

или не утиче 

неповољно на друге 

материје са којима 

долази у контакт на 

начин који може да 

доведе до повећања 

загађења животне 

средине или угрози 

здравље људи; укупно 

излуживање и садржај 

загађујућих материја у 

отпаду и 

екотоксичност 

излужених материја не 

смеју бити значајни, а 

посебно не смеју да 

угрожавају квалитет 

НУ 

Ова одредба треба 

да се у национално 

законодавство 

дословно 

транспонује из 

Директиве о 

депонијама и да 

буде исто 

применљива. 

 

Ова одредба биће 

потпуно  усклађена 

ступањем на снагу 

Закона о изменама и 

допунама  Закона о 

управљању отпадом. 



а) а1) б) б1) в) г) д) 

површинских и/или 

подземних вода 

 (f) „underground storage“ 

Уредба о одлагању 

отпада на депоније 

Члан 3. став. 1. 

тачка 33) 

33) подземно 

складиште јесте место 

подземног одлагања 

отпада у дубоком 

геолошком празном 

простору, природног 

(тектонска удубљења у 

магматским стенама и 

сл.) или вештачког 

порекла 

НУ 

Захтеви су да се 

дефиниције из 

Директиве 

дословно 

транспонују, што 

ће да гарантује да 

ће примена да 

буде иста као у 

Директиви. 

Већина елемената 

дефиниције 

подземног 

складишта из 

Директиве је 

правилно пренета 

наведеним чланом 

уредбе. Међутим, 

дефиниција се 

погрешно односи 

на „дубоке 

геолошке 

шупљине 

вештачког 

порекла“. То може 

да се односи и на 
подземно 

складиште као 

место где се под 

земљом отпад 

одлаже у дубокој 

Ова одредба биће 

потпуно усклађена 

изменама и допунама 

Уредбе о одлагању 

отпада на депоније. 



а) а1) б) б1) в) г) д) 

геолошкој 

шупљини, него као 

што је предвиђено 
Директивом: 

"трајно складиште 

отпада у дубокој 

геолошкој 

шупљини као што 

је рудник соли или 

калијума ". 

Дефиниција не 

укључује давање 

примера "као што 

је рудник соли или 

калијума“. 

Ова одредба треба 

да се у национално 

законодавство 

дословно 

транспонује из 

Директиве о 

депонијама. 

 

 

(g) „landfill“ means a waste 

disposal site for the deposit 

of the waste onto or into land 

(i.e. underground), including: 

 

— internal waste disposal 

sites (i.e. landfill where a 

producer of waste is carrying 

Закон о 

управљању 

отпадом 

Члан 5. став 1. 

тачка 5)-(Члан 2. 

Предлога закона) 

5) депонија јесте 

место за коначно 

санитарно одлагање 

отпада на површини 

или испод површине 

земље укључујући:  

- интерна места за 

одлагање (депонија где 

произвођач одлаже 

ДУ  

Ова одредба биће 

потпуно  усклађена 

ступањем на снагу 

Закона о изменама и 

допунама  Закона о 

управљању отпадом. 



а) а1) б) б1) в) г) д) 

out its own waste disposal at 

the place of production), and 

сопствени отпад на 

месту настанка),  

 

 

— a permanent site (i.e. 

more than one year) which is 

used for temporary storage of 

waste, 

Закон о 

управљању 

отпадом 

Члан 5. став 1. 

тачка 5)-(Члан 2. 

Предлога закона) 

-стална места (више од 

једне године) која се 

користе за привремено 

складиштење отпада, 

ПУ   

 

but excluding: 

 

— facilities where waste is 

unloaded in order to permit 

its preparation for further 

transport for recovery, 

treatment or disposal 

elsewhere, and 

 

— storage of waste prior to 

recovery or treatment for a 

period less than three years 

as a general rule, or 

 
— storage of waste prior to 

disposal for a period less 

than one year; 

 

Закон о 

управљању 

отпадом 

 

Члан 2. став 1. тач. 

5) и 33) - (Члан 2. 

Предлога закона) 

али искључујући: 

- складишта  где се 

отпад истовара ради 

припреме за даљи 

транспорт до места за 

третман, односно 

поновно искоришћење 

или одлагање на 

другим локацијама и; 

- складиштење отпада 

пре третмана, односно 

поновног 

искоришћења  најдуже 

до три године или; 

- складиштење отпада 

пре одлагања  најдуже 

до  једне године) 

НУ 

Потребно је 

искључити речи: 

„трансфер 

станица“ и уместо 

речи „reuse“ 

користити реч 

„recovery“, као 

што је у 

Директиви. 

 

Ова одредба биће 

потпуно  усклађена 

ступањем на снагу 

Закона о изменама и 

допунама  Закона о 

управљању отпадом. 

 

(h) „treatment“ means the 

physical, thermal, chemical 

or biological processes, 

including sorting, that 

Закон о 

управљању 

отпадом  

Члан 5. став. 1. 

35) третман отпада 

обухвата операције 

поновног 

искоришћења или 

НУ 

Дефиниција 

«третман» је 

различита у 

Директиви о 

Ова одредба биће 

потпуно усклађена 

ступањем на снагу 

Закона о изменама и 



а) а1) б) б1) в) г) д) 

change the characteristics of 

the waste in order to reduce 

its volume or hazardous 

nature, facilitate its handling 

or enhance recovery; 

тачка 35) – (Члан 

2. Предлога 

закона) 

одлагања, укључујући 

претходну припрему за 

поновно искоришћење 

или одлагање 

депонијама и у 

Оквирној 

директиви о 

отпаду. Предлог 

закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом подржава 

дефиницију из 

Оквирне 

директиве о 

отпаду, а не из 

Директиве о 

депонијама. 

Одредба ће да 

буде пренета 

измене и допуне 

Уредбе о одлагању 

отпада на депоније 

допунама Закона о 

управљању отпадом и 

изменама и допунама 

Уредбе о одлагању 

отпада на депоније. 

 

 

(i) „leachate“ means any 

liquid percolating through 

the deposited waste and 

emitted from or contained 

within a landfill; 

Уредба о одлагању 

отпада на депоније 

Члан 3. став. 1. 

тачка 3) 

3) процедне воде јесу 

воде које настају у 

процесу депоновања 

отпада (распадањем 

отпада) и деловањем 

вода које на било који 

начин доспевају у тело 

депоније, издвајају се 

на дно тела депоније и 

одводе посебним 

системима ван тела 

депоније или се 

делимично задржавају 

НУ 

Српска 

дефиниција 

сужава 

дефиницију из 

Директиве. 

Ова одредба треба 

да се у национално 

законодавство 

дословно 

транспонује из 

Директиве о 

депонијама и да 

Ова одредба биће 

потпуно усклађена 

изменама и допунама 

Уредбе о одлагању 

отпада на депоније. 



а) а1) б) б1) в) г) д) 

у њему;  буде исто 

применљива. 

 

 

(j) „landfill gas“ means all 

the gases generated from the 

landfilled waste; 

Уредба о одлагању 

отпада на депоније 

Члан 3. став. 1. 

тачка 4) 

4) депонијски гас јесте 

мешавина свих гасова 

који настају и 

ослобађају се из 

одложеног отпада; 

НУ 

Транспозиција 

дефиниције није у 

потпуности тачна, 

депонијски гас се 

дефинише као 

мешавина свих 

гасова који настају 

на депонији 

отпада, уместо - 

депонијски гас су 

сви гасови који 

настају на 

депонији отпада - 

онако како је 

предвиђено 

Директивом. 

Ова одредба треба 

да се у национално 

законодавство 

дословно 

транспонује из 

Директиве о 

депонијама и да 

буде исто 

применљива. 

Ова одредба биће 

потпуно усклађена 

изменама и допунама 

Уредбе о одлагању 

отпада на депоније. 

 (k) „eluate“ means the 

solution obtained by a 

Уредба о одлагању 

отпада на депоније 

5)узорак јесте 

минимална количина 
НУ Дефиниција није 

пренета у српско 

Ова одредба биће 

потпуно усклађена 



а) а1) б) б1) в) г) д) 

laboratory leaching test; Члан 3. став. 1. 

тачка 5) 

материје (чврсте, 

течне, гасовите) 

неопходна за 

лабораторијска 

испитивања; 

законодавство. 

Ова одредба треба 

да се у национално 

законодавство 

дословно 

транспонује из 

Директиве о 

депонијама и да 

буде исто 

применљива. 

изменама и допунама 

Уредбе о одлагању 

отпада на депоније. 

 

 

(l) „operator“ means the 

natural or legal person 

responsible for a landfill in 

accordance with the internal 

legislation of the Member 

State where the landfill is 

located; this person may 

change from the preparation 

to the after-care phase; 

Закон о 

управљању 

отпадом 

Члан 5. став. 1. 

тачка 19) 

19) оператер јесте 

свако физичко или 

правно лице које, у 

складу са прописима, 

управља постројењем 

или га контролише или 

је овлашћен за 

доношење економских 

одлука у области 

техничког 

функционисања 

постројења и на чије 

име се издаје дозвола 

за управљање отпадом; 

ПУ 
 

 

Ефективна 

транспозиција. 

 

(m) „biodegradable waste“ 
means any waste that is 

capable of undergoing 

anaerobic or aerobic 

decomposition, such as food 

and garden waste, and paper 

and paperboard; 

Закон о 

управљању 

отпадом 

Члан 5. став. 1. 

тачка 2) 

2) био отпад јесте 

биоразградиви отпад 

из башти, паркова, од 

хране, кухињски отпад 

из домаћинства, 

ресторана, 

угоститељства и 

малопродајних 

ПУ   



а) а1) б) б1) в) г) д) 

објеката и сличан 

отпад из производње 

прехрамбених 

производа  

 

(n) „holder“ means the 

producer of the waste or the 

natural or legal person who is 

in possession of it; 

Закон о 

управљању 

отпадом 

Члан 5. став. 1. 

тачка 6а) – (Члан 

2. тачка 6а) 

Предлога закона) 

6а) држалац јесте 

произвођач отпада, 

физичко или правно 

лице које je у поседу 

отпада 

НУ 

Српско 

законодавство 

користи термин 

«власник» уместо 

«држалац», како је 

у Директиви. Чини 

се да је 

дефиниција иста, 

али постоје неке 

битне разлике. 

Земље чланице су 

у обавези да 

ефикасно пренесу 

ову кључну 

дефиницију. 

Ова одредба треба 

да се у национално 

законодавство 

дословно 

транспонује из 

Оквирне 

директиве о 

отпаду и да буде 

исто применљива. 

Ова одредба биће 

потпуно усклађена 

ступањем на снагу 

Закона о изменама и 

допунама Закона о 

управљању отпадом. 

 (o) „applicant“ means any 

person who applies for a 

Закон о 

управљању 

отпадом  

подносилац захтева за 

издавање дозволе за 

управљање отпадом; 

НП 

 

Дефиниција је 

сама по себи 
 



а) а1) б) б1) в) г) д) 

landfill permit under this 

Directive; 

Члан 62. став. 1. разумљива и 

огледа се у 

значајним 

одредбама које се 

односе на 
издавање дозвола 

за одлагање отпада 

на депоније. 

 

(p) „competent authority“ 
means that authority which 

the Member States designate 

as responsible for performing 

the duties arising from this 

Directive; 

Закон о 

управљању 

отпадом 

Члан 60. став 1.-5. 

надлежни орган ПУ  

Министарство 

пољопривреде и 

заштите животне 

средине је надлежни 

орган за обављање 

дужности које 

произилазе из 

Директиве. 

 

(q) „liquid waste“ means any 

waste in liquid form 

including waste waters but 

excluding sludge; 

Уредба о одлагању 

отпада на депоније  

Члан 3. став 1. 

тачка 1) 

1) течни отпад јесте 

сваки отпад у течном 

агрегатном стању 

укључујући и све 

отпадне воде, изузев 

блата и муља; 

ПУ   

 

(r) „isolated settlement“ 

means a settlement: 
 

— with no more than 500 

inhabitants per municipality 

or settlement and no more 

than five inhabitants per 

square kilometre and, 

— where the distance to the 

Уредба о одлагању 

отпада на депоније 

 

 НП 

Србија није 

искористила 

дискрециону 

опцију у складу са 

чланом 3 (4) (б), 

изузимање 

депонија за 

неопасан или 

инертни отпад у 

Постоји могућност да 

се дефиниција 

„изоловано насеље“ 

пренесе дословно из 

Директиве у члан 3. 

Уредбе о одлагању 

отпада на депоније. 

 



а) а1) б) б1) в) г) д) 

nearest urban agglomeration 

with at least 250 inhabitants 

per square kilometre is not 

less than 50 km, or with 

difficult access by road to 

those nearest agglomerations, 

due to harsh meteorological 

conditions during a 

significant part of the year. 

изолованим 

насељима из 

одређеног захтева 

по овој Директиви. 

Одредбе везане за 

наведени појам, а 

односе се на 

одређивање 

удаљености 

локације за 

изградњу депоније 

о д насељеног 

места,  садржане 

су у Прилогу 1 

тачке 1 и 5 и 

Прилогу 2 Уредбе 

о одлагању отпада 

на депоније. 

 

Поред тога, 

Уредба о одлагању 

отпада на депоније 

се у погледу свих 

прописаних услова 

позива између 

осталог на све 

важеће прописе у 

области 

планирања и 

изградње. 

 

Наведена 

дефиниција није 

 

 

 



а) а1) б) б1) в) г) д) 

предмет Предлога 

закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом на који се 

достављена Изјава 

усклађености 

односи. 

Art. 

3(1) 

Scope 

Member States shall apply 

this Directive to any landfill 

as defined in Article 2(g). 

Закон о 

управљању 

отпадом 

Члан 42. став 2. 

Члан 5. став 1. 

тачка 5) 

Уредба о одлагању 

отпада на депоније 

Члан 4. став 1. 

Одлагање отпада на 

депонију: 

Отпад се одлаже на 

депонију која 

испуњава техничке, 

технолошке и друге 

послове и захтеве, у 

складу са дозволом 

издатом на основу 

овог закона. 

Ова уредба примењује 

се на све класе 

депонија прописане 

законом којим се 

уређује управљање 

отпадом. 

ПУ   

 3(2) 

Without prejudice to existing 

Community legislation, the 

following shall be excluded 

from the scope of this 

Directive: 

— the spreading of sludges, 

including sewage sludges, 

and sludges resulting from 

Уредба о одлагању 

отпада на депоније 

Члан 4. ст. 1. и 2. 

тачка 1) 

Ова уредба примењује 

се на све класе 

депонија прописане 

законом којим се 

уређује управљање 

отпадом. Ова уредба 

не примењује се на: 

1) дисперзије муља, 

укључујући 

ПУ  
Ефективна 

транспозиција. 



а) а1) б) б1) в) г) д) 

dredging operations, and 

similar matter on the soil for 

the purposes of fertilisation 

or improvement, 

канализациони талог и 

муљ добијен 

чишћењем речног дна 

и сличних материја на 

земљишту које се 

користе у сврху 

ђубрења или 

побољшања његових 

особина; 

 

— the use of inert waste 

which is suitable, in 

redevelopment/restoration 

and filling-in work, or for 

construction purposes, in 

landfills, 

Уредба о одлагању 

отпада на депоније 

Члан 4. став 1. и 

став 2. тачка 2) 

 

2) коришћење 

инертног отпада који 

је погодан за послове 

обнављања, 

рестаурације и 

насипања терена или у 

грађевинске сврхе; 

ПУ  
Ефективна 

транспозиција. 

 

— the deposit of non-

hazardous dredging sludges 

alongside small waterways 

from where they have been 

dredged out and of non-

hazardous sludges in surface 

water including the bed and 

its sub soil; 

Уредба о одлагању 

отпада на депоније 

Члан 4. став 2. 

тачка 3) 

3) одлагање неопасног 

муља од 

пречишћавања речног 

дна поред мањих 

водених токова и 

одлагање неопасног 

муља у површинске 

воде, укључујући 

корито и тло испод 

њега; 

ДУ 

Ово изузеће у 

Уредби је нешто 

шире него у 

Директиви. 

 

Препорука је да се 

измени Уредба о 

одлагању отпада, 

чиме ће ова одредба 

да буде потпуно 

усклађена – да се 

назначи „from where 

they have been dredged 

out“. 

 

— the deposit of unpolluted 

soil or of non-hazardous inert 

waste resulting from 

prospecting and extraction, 

treatment, and storage of 

mineral resources as well as 

from the operation of 

Уредба о одлагању 

отпада на депоније 

Члан 4. став 2. 

тачка 4) 

4) одлагање свих врста 

рударског отпада који 

су резултат 

истраживања, 

експлоатације, 

припреме и 

складиштења 

НУ 

Транспозиција у 

српско 

законодавство 

искључује сав 

рударски отпад - 

не одражава 

Препорука је да се 

измени Уредба, тако 

да одредба гласи: 

„deposit of unpolluted 

soil or of non-

hazardous inert waste 



а) а1) б) б1) в) г) д) 

quarries. минералних сировина. адекватно да се 

општи изузетак 

односи само на 

неопасан инертни 

рударски отпад. 

resulting from 

prospecting and 

extraction, treatment, 

and storage of mineral 

resources as well as 

from the operation of 

quarries“. 

3(3) 

Without prejudice to 

Directive 75/442/EEC 

Member States may declare 

at their own option, that the 

deposit of non-hazardous 

waste, to be defined by the 

committee established under 

Article 17 of this Directive, 

other than inert waste, 

resulting from prospecting 

and extraction, treatment and 

storage of mineral resources 

as well as from the operation 

of quarries and which are 

deposited in a manner 

preventing environmental 

pollution or harm to human 

health, can be exempted from 

the provisions in Annex I, 
points 2, 3.1, 3.2 and 3.3 of 

this Directive. 

Уредба о одлагању 

отпада на депоније 

Члан 4. став 2. 

тачка 4) 

4) одлагање свих врста 

рударског отпада који 

су резултат 

истраживања, 

експлоатације, 

припреме и 

складиштења 

минералних сировина. 

НУ 

Српско 

законодавство не 

предвиђа довољно 

ово изузеће. 

Односи се само на 

забрану одлагања 

свих врста 

рударског отпада 

(Анекс I, тачке 2, 

3.1, 3.2 и 3.3 ове 

Директиве); 

примењује се само 

на не-рударски 

отпад, осим 

неопасног и 

инертног отпада.  

 

Препорука је да се 

измени Уредба 

убацивањем новог 

става, који ће да 

гласи: „Without 

prejudice to WML the 

deposit of non-

hazardous waste, other 

than inert waste, 

resulting from 

prospecting and 

extraction, treatment 

and storage of mineral 

resources as well as 
from the operation of 

quarries and which are 

deposited in a manner 

preventing 

environmental 

pollution or harm to 

human health, shall be 

exempted from the 

provisions in xxx 

(insert reference to the 

Serbian provisions 



а) а1) б) б1) в) г) д) 

giving effect to Annex 

I, points 2, 3.1, 3.2 and 

3.3 of the Directive)“. 

3(4) 

Without prejudice to 

Directive 75/442/EEC 

Member States may declare, 

at their own option, parts or 

all of Articles 6(d), 7(i), 

8(a)(iv), 10, 11(1)(a), (b) and 

(c), 12(a) and (c), Annex I, 

points 3 and 4, Annex II 

(except point 3, level 3, and 

point 4) and Annex III, 

points 3 to 5 to this Directive 

not applicable to: 

   

Србија није 

искористила 

могућност да 

изузме депоније за 

неопасан или 

инертни отпад за 

служење ткз. 

острва, а у складу 

са одређеним 

захтевом из 

Директиве, а у 

случају кад је 

депонија 

искључиво 

намењена за 

одлагање отпада 

произведеног на 

острву. 

 

Ова одредба се 

односи на 

извештавање 

Комитета, и биће 

применљива када 

Србија постане 

чланица ЕУ. Осим 

тога, наведена 

одредба Директиве 

предвиђа 

могућност да 

Препорука је измена 

Уредбе – да одредба 

релевантно одражава 

изузеће за изолована 

насеља. Захтева се 

тачно одређивање 

делова или свих 

наведених одредби - 

са одређеним освртом 

на транспоновање 

одредби у српско 

законодавство – не 

примењује се на 

изолована насеља под 

а) и б). 



а) а1) б) б1) в) г) д) 

државе чланице 

обавештавају да је 

наведени отпад 

одложен на тај 

начин („may 

declare“), али не и 

обавезу. 

 

(a) landfill sites for non-

hazardous or inert wastes 

with a total capacity not 

exceeding 15 000 tonnes or 

with an annual intake not 

exceeding 1 000 tonnes 

serving islands, where this is 

the only landfill on the island 

and where this is exclusively 

destined for the disposal of 

waste generated on that 

island. Once the total 

capacity of that landfill has 

been used, any new landfill 

site established on the island 

shall comply with the 

requirements of this 

Directive; 

   

Србија није 

искористила 

могућност да 

изузме депоније за 

неопасан или 

инертни отпад за 

служење ткз. 

острва, а у складу 

са одређеним 

захтевом из 

Директиве, а у 

случају кад је 

депонија 

искључиво 

намењена за 

одлагање отпада 

произведеног на 

острву. 

Уколико се сматра да 

би ово могло да буде 

релевантно за Србију, 

као привремена мера 

да постоји такав 

изузетак, ова опиција 

може да се искористи 

и у складу са тим 

допунити Уредбу. 

 

(b) landfill sites for non-

hazardous or inert waste in 

isolated settlements if the 

landfill site is destined for 

the disposal of waste 

generated only by that 

isolated settlement. 

   

Србија није 

искористила 

могућност да 

изузме депоније за 

неопасан или 

инертни отпад за 

служење ткз. 

острва, а у складу 

Уколико Србија жели 

да искористи ову 

опцију, у складу са 

тим може се 

допунити Уредба. 

Тиме, мале депоније 

у изолованим 



а) а1) б) б1) в) г) д) 

са одређеним 

захтевом из 

директиве, а у 

случају кад је 

депонија 

искључиво 

намењена за 

одлагање отпада 

произведеног на 

острву. 

насељима не би 

морале да испуне све 

захтеве Директиве. 

Ако се ова опција не 

искористи, депоније 

за неопасан и 

инертни отпад у 

изолованим 

насељима ће морати 

да испуне све захтеве 

који произилазе из 

Директиве. 

 

Not later than two years after 

the date laid down in Article 

18(1), Member States shall 

notify the Commission of the 

list of islands and isolated 

settlements that are 

exempted. The Commission 

shall publish the list of 

islands and isolated 

settlements. 

  НП  

Обавезе упућуне ЕУ 

институцијама, не 

треба да буду 

пренете. 

3(5) 

Without prejudice to 

Directive 75/442/EEC 

Member States may declare, 

at their own option, that 

underground storage as 

defined in Article 2(f) of this 

Directive can be exempted 

from the provisions in 

Article 13(d) and in Annex I, 

point 2, except first indent, 

    
Исто важи као за члан 

3(4)(а) и (b). 



а) а1) б) б1) в) г) д) 

points 3 to 5 and in Annex 

III, points 2, 3 and 5 to this 

Directive. 

4(1) 

Classes of landfill 

 

Each landfill shall be 

classified in one of the 

following classes: 

 

— landfill for hazardous 

waste 

— landfill for non-hazardous 

waste, 

— landfill for inert waste. 

Закон о 

управљању 

отпадом 

Члан 42. став 5. 

 

Депоније отпада се 

деле у три класе, у 

зависности од врсте 

отпада који се на њима 

одлаже, и то: 

5) депоније за инертан 

отпад; 

6) депоније за 

неопасан отпад; 

7) депоније за опасан 

отпад. 

ПУ  
Ефективна 

транспозиција. 

5(1) 

Waste and treatment not 

acceptable in landfills 

 

Member States shall set up a 

national strategy for the 

implementation of the 

reduction of biodegradable 

waste going to landfills, not 

later than two years after the 

date laid down in Article 

18(1) and notify the 

Commission of this strategy. 

This strategy should include 

measures to achieve the 

targets set out in paragraph 2 

by means of in particular, 

recycling, composting, 

biogas production or 

materials/energy recovery. 

Закон о 

управљању 

отпадом 

Члан 10. - (Члан 7. 

ст. 1-3. Предлога 

закона) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стратегија је основни 

документ којим се 

дугорочно одређује и 

усмерава управљање 

отпадом на основу 

анализе постојећег 

стања и циљева 

управљања отпадом, 

одређују мере за 

унапређивање 

управљања отпадом 

(припрема за поновну 

употребу, рециклажа, 

поновно искоришћење, 

одлагање и други 

начини третмана 

отпада) на територији 

Републике Србије. 

Стратегија садржи 

ДУ 

Закон о 

управљању 

отпадом 

обезбеђује развој 

опште стратегије 

управљања 

отпадом и 

националних 

планова. 

 

Ово није довољно 

за ефективну 

транспозицију 

члана 5(1) 

Директиве.  

Препорука је 

измена чл. 10. 

Закона о 

управљању 

Ова одредба биће 

потпуно усклађена 

ступањем на снагу 

Закона о изменама и 

допунама Закона о 

управљању отпадом. 



а) а1) б) б1) в) г) д) 

Within 30 months of the date 

laid down in Article 18(1) 

the Commission shall 

provide the European 

Parliament and the Council 

with a report drawing 

together the national 

strategies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закон о 

управљању 

отпадом 

Члан 11. 

 

нарочито: 

4) анализу и оцену 

стања управљања 

отпадом; 

5) националне циљеве 

управљања отпадом; 

6) Национални план 

управљања отпадом. 

Стратегију доноси 

Влада за период од 

шест година, а оцењује 

и по потреби ревидира 

једном у три године 

 

 

 

 

Национални план 

управљање отпадом 

отпадом.  

Закон треба јасно 

да пропише: 

8) - 

стратегију 

за 

имплемент

ацију 

смањења 

биоразград

ивог 

отпада који 

се одлаже 

на 

депоније, 

9) - минималне 

услове за садржај 

плана, односно да 

ће се утврдити 

мере и посебне 

иницијативе за 

рециклажу, 

компостирање, 

производњу 

биогаса или 

материјала / 

искоришћење 

енергије које ће 

Србија предузети 

у циљу постизања 

циљева 

постављених у 



а) а1) б) б1) в) г) д) 

овом ставу, 

- који је надлежни 

орган/и 

одговоран за 

план. 

 

5(2) 

2.  This strategy shall ensure 

that: 

 

(a) not later than five years 

after the date laid down in 

Article 18(1), biodegradable 

municipal waste going to 

landfills must be reduced to 

75 % of the total amount (by 

weight) of biodegradable 

municipal waste produced in 

1995 or the latest year before 

1995 for which standardised 

Eurostat data is available 

 
(b) not later than eight years 

after the date laid down in 

Article 18(1), biodegradable 

municipal waste going to 

landfills must be reduced to 

50 % of the total amount (by 

weight) of biodegradable 

municipal waste produced in 

1995 or the latest year before 

1995 for which standardised 

Eurostat data is available; 

Уредба о одлагању 

отпада на депоније 

Члан 10. став 2.  

Члан 10. став 1. 

тач. 1-4 

Став 2. – Поступак 

смањења количина 

биоразгардивог отпада 

из става 1. овог члана 

који се одлаже на 

депоније спроводи се 

према националном 

плану, у складу са 

Законом. 

 

Став 1. – Ради 

успостављања система 

контролисаног 

одлагања 

биоразградивог отпада 

на депонију, одређују 

се следеће стопе 

смањења одлагања: 

10) у периоду од 2012. 

до 2016. године – 

најмање 25% од 

укупне количине (по 

тежини) 

биоразградивог 

комуналног отпада; 

11) у периоду од 2017. 

НУ 

Уредба поставила 

циљеве за 

постепено 

смањење количина 

биоразградивог 

комуналног отпада 

који се одлаже на 

депонију до 2016., 

2019. и 2026. 

године. Такође је 

предвиђено да ће 

се ови циљеви 

имплементирати у 

складу са 

националним 

планом. 

Циљеви за 

смањење које 

поставља Србија 

се односе на 

количине 

одложеног 

биоразградивог 

комуналног отпада 

према 

одговарајућим 

Ово ће бити предмет 

преговора са 

Европском 

комисијом, за 

утврђивање циљева и 

рокова за њихово 

постизање. 

У преговорима са ЕУ 

већина, ако не и све, 

државе чланице су 

затражиле прелазни 

период за 

испуњавање ових 

циљева из члана 

5(2)(а)-(с). 

У ревизији Стратегије 

управљања отпадом 

постављени су нови 

циљеви и рокови за 

усклађивање са овом 

одредбом.  

- у 2022. години 

количина 

биоразградивог 



а) а1) б) б1) в) г) д) 

 
(c) not later than 15 years 

after the date laid down in 

Article 18(1), biodegradable 

municipal waste going to 

landfills must be reduced to 

35 % of the total amount (by 

weight) of biodegradable 

municipal waste produced in 

1995 or the lates year before 

1995 for which standardised 

Eurostat data is available. 

до 2019. године – 

најмање 50% од 

укупне количине (по 

тежини) 

биоразградивог 

комуналног отпада; 

12) у периоду од 2020. 

до 2026. године – 

најмање 65% од 

укупне количине (по 

тежини) 

биоразградивог 

комуналног отпада. 

годинама, а не 

према 

генерисаним 

количинама у 

1995. години. 

Поред тога, 

циљеви смањења 

се разликују од 

оних које 

поставља 

Директива. 

Због тога, 

постојећа српска 

транспозиција не 

представља 

потпуну и 

ефективну 

транспозицију 

члана 5(2) 

Директиве. 

отпада који се одлаже 

на депоније мора да 

се смањи за 25% 

укупне количине 

биоразградивог 

отпада 

- у 2026. години 

количина 

биоразградивог 

отпада који се одлаже 

на депоније мора да 

се смањи за 50% 

укупне количине 

биоразградивог 

отпада 

 

- у 2030. години 

количина 

биоразградивог 

отпада који се одлаже 

на депоније мора да 

се смањи за 65% 

укупне количине 

биоразградивог 

отпада 

 

 

5(2) 

Two years before the date 

referred to in paragraph (c) 

the Council shall reexamine 

the above target, on the basis 

of a report from the 

  НП  

Обавезе упућуне ЕУ 

институцијама, не 

треба да буду 

пренете. 



а) а1) б) б1) в) г) д) 

Commission on the practical 

experience gained by 

Member States in the 

pursuance of the targets laid 

down in paragraphs (a) and 

(b) accompanied, if 

appropriate, by a proposal 

with a view to confirming or 

amending this target in order 

to ensure a high level of 

environmental protection. 

5(2) 

Member States which in 

1995 or the latest year before 

1995 for which standardised 

EUROSTAT data is 

available put more than 80 % 

of their collected municipal 

waste to landfill may 

postpone the attainment of 

the targets set out in 

paragraphs (a), (b), or (c) by 

a period not exceeding four 

years. Member States 

intending to make use of this 

provision shall inform in 

advance the Commission of 

their decision. The 

Commission shall inform 

other Member States and the 

European Parliament of these 

decisions. 

The implementation of the 

provisions set out in the 

Закон о 

управљању 

отпадом 

Члан 10. (Члан 7. 

ст. 1-3. Предлога 

закона) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стратегија је основни 

документ којим се 

дугорочно одређује и 

усмерава управљање 

отпадом на основу 

анализе постојећег 

стања и циљева 

управљања отпадом, 

одређују мере за 

унапређивање 

управљања отпадом 

(припрема за поновну 

употребу, рециклажа, 

поновно искоришћење, 

одлагање и други 

начини третмана 

отпада) на територији 

Републике Србије. 

Стратегија садржи 

нарочито: 

1) анализу и оцену 

стања управљања 

ДУ 

Закон о 

управљању 

отпадом 

обезбеђује развој 

опште стратегије 

управљања 

отпадом и 

националних 

планова. 

Ово није довољно 

за ефективну 

транспозицију 

члана 5(1) 

Директиве. 

Препорука је 

измена чл. 10. 

Закона о 

управљању 

отпадом.  

Закон треба јасно 

да пропише: 

Ова одредба биће 

потпуно усклађена 

ступањем на снагу 

Закона о изменама и 

допунама Закона о 

управљању отпадом. 

 

 



а) а1) б) б1) в) г) д) 

preceding subparagraph may 

in no circumstances lead to 

the attainment of the target 

set out in paragraph (c) at a 

date later than four years 

after the date set out in 

paragraph (c). 

 

 

 

Закон о 

управљању 

отпадом 

Члан 11. 

 

 

отпадом; 

2) националне циљеве 

управљања отпадом; 

3) Национални план 

управљања отпадом. 

Стратегију доноси 

Влада за период од 

шест година, а оцењује 

и по потреби ревидира 

једном у три године 

 

Национални план 

управљањ отпадом 

13) стратегију 

за 

имплемент

ацију 

смањења 

биоразград

ивог 

отпада који 

се одлаже 

на 

депоније, 

14) минималне 

услове за 

садржај 

плана, 

односно да 

ће се 

утврдити 

мере и 

посебне 

иницијатив

е за 

рециклажу, 

компостир

ање, 

производњ

у биогаса 

или 

материјала 

/ 

искоришће

ње 

енергије 



а) а1) б) б1) в) г) д) 

које ће 

Србија 

предузети 

у циљу 

постизања 

циљева 

постављен

их у овом 

ставу, 

15) који је 

надлежни 

орган/и 

одговоран 

за план. 

5(3) 

3. Member States shall take 

measures in order that the 

following wastes are not 

accepted in a landfill: 

 

(a) liquid waste; 

 

(b) waste which, in the 

conditions of landfill, is 

explosive, corrosive, 

oxidising, highly flammable 

or flammable, as defined in 

Annex III to Directive 

91/689/EEC; 

 

(c) hospital and other clinical 

wastes arising from medical 

or veterinary establishments, 

which are infectious as 

Уредба о одлагању 

отпада на депоније 

Члан 9. став 1 тач. 

1-14) 

На депонијама је 

забрањено одлагање: 

1) течног отпада; 

2) отпада који у 

депонијским условима 

може експлодирати, 

оксидисати, који је 

запаљив и који има 

остале карактеристике 

које га чине опасним у 

складу са посебним 

прописом којим се 

уређују категорије, 

испитивање и 

класификација отпада;  

3) опасног 

медицинског и 

ветеринарског отпада 

који настаје у 

ДУ 

Тачке a), c) и e) 

члана 5(3) 

Директиве су 

ефективно 

транспоноване. 

 

У тачки b) нису 

наведене речи: 

“corrosive, 

oxidising highly 

flammable”. Још 

важније, у складу 

са српским 

законодавством, 

наводи се отпад 

који "има и друге 

карактеристике 

које га чине 

опасним, у складу 

Препорука је да се 

измени чл. 9(2) 

Уредбе тако да гласи: 

„waste which, in the 

conditions of landfill, 

is explosive, corrosive, 

oxidising, highly 

flammable or 

flammable, in 

accordance with 

special regulation 

pertaining to 

categories, testing and 

classification of 

waste”. 

 

Реченица “and has 

other characteristics 

which make it 



а) а1) б) б1) в) г) д) 

defined (property H9 in 

Annex III) by Directive 

91/689/EEC and waste 

falling within category 14 

(Annex I.A) of that 

Directive. 

 

(d) whole used tyres from 

two years from the date laid 

down in Article 18(1), 

excluding tyres used as 

engineering material, and 

shredded used tyres five 

years from the date laid 

down in Article 18(1) 

(excluding in both instances 

bicylce tyres and tyres with 

an outside diameter above 1 

400 mm); 

 

(e) any other type of waste 

which does not fulfil the 

acceptance criteria 

determined in accordance 

with Annex II. 

медицинским или 

ветеринарским 

установама, а који има 

својства инфективног 

у складу са посебним 

прописом; 

4) отпадних батерија и 

акумулатора; 

5) отпадних уља; 

6) отпадних гума; 

7) отпада од 

електричних и 

електронских 

производа;  

8) отпадних 

флуоресцентних цеви 

које садрже живу; 

9) отпада који садржи 

ПЦБ; 

10) отпадних возила; 

11) термички 

необрађених отпадака 

који настају у 

установама у којима се 

обавља здравствена 

заштита; 

12) боца под 

притиском; 

13) одвојено 

сакупљених фракција 

отпада - секундарних 

сировина; 

14) сваког другог 

са посебним 

прописом ће бити 

забрањен". То би 

значило да велика 

количина опасног 

отпада, поред 

забране под 

Директивом, биће 

забрањена у 

складу са уредбом.  

 

Што се тиче тачке 

d) српско 

законодавство није 

јасно прописало да 

се забрана 

одлагања односи и 

на целе отпадне 

гуме и сечене 

гуме, забрана се 

односи само на 

отпадне гуме. 

hazardous » би 

требало да се обрише. 

 

Препорука је да се 

измени чл. 9(6) 

Уредбе тако да гласи: 
“whole used tyres, 

excluding tyres used as 

engineering material, 

and shredded used 

tyres (excluding in 

both instances bicycle 

tyres and tyres with an 

outside diameter above 

1 400 mm)“; 

 



а) а1) б) б1) в) г) д) 

отпада чије одлагање 

није дозвољено у 

складу са посебним 

прописом и који не 

задовољава 

критеријуме за 

прихватање отпада 

прописане овом 

уредбом. 

5(4) 

4.  The dilution of mixture of 

waste solely in order to meet 

the waste acceptance criteria 

is prohibited. 

Уредба о одлагању 

отпада на депоније 

Члан 9.став 2. 

Уредба о одлагању 

отпада на депоније 

Члан 11. став 1. 

 

 

 

Уредба о одлагању 

отпада на депоније 

Члан 11. став 1. 

 

Мешавине отпада не 

могу се разблаживати 

у циљу испуњавања 

захтева за одлагање 

отпада. 

 

 

Отпад се прихвата на 

депонију само ако 

испуњава критеријуме 

за прихватање отпада 

за сваку класу 

депоније. 

Критеријуми за 

прихватање или 

неприхватање отпада 

на депонију јесу 

граничне вредности 

параметара за 

одлагање отпада, у 

складу са посебним 

прописом. 

 

 

ПУ  
Ефективна 

транспозиција. 



а) а1) б) б1) в) г) д) 

Art. 6. 

MS shall take measures in 

order that: 

(a) only waste that has been 

treated is landfilled. This 

provision may not apply to 

inert waste for which 

treatment is not technically 

feasible, nor to any other 

waste for which such 

treatment does not contribute 

to Art. 1 objectives, by 

reducing quantity or hazards 

to human health or 

environment; 

Закон о 

управљању 

отпадом  

Члан 42. став 4. 

Уредба о одлагању 

отпада на депоније 

Члан 12. ст.2. и 3. 

 ПУ  
Ефективна 

транспозиција. 

 

(b) only HW that fulfils 

Annex II criteria is assigned 

to a hazardous landfill; 

Уредба о одлагању 

отпада на депоније 

Члан 11. став 1 

Члан 13. ст. 1 и 2. 

Отпад се прихвата на 

депонију само ако 

испуњава критеријуме 

за прихватање отпада 

на сваку класу 

депоније. 

Отпад који се одлаже 

на различитим класама 

депонија треба да 

испуњава граничне 

вредности параметара 

према листама 

параметара за 

испитивање отпада за 

одлагање утврђеним 

посебним прописом 

којим се уређују 

категорије, 

испитивање и 

ПУ  
Ефективна 

транспозиција. 



а) а1) б) б1) в) г) д) 

класификација отпада. 

На депонију опасног 

отпада одлаже се 

опасан отпад који 

задовољава граничне 

вредности параметара 

за одлагање опасног 

отпада. 

 

(c) landfill for non-HW 

may be used for: 

(i) municipal waste;  

(ii) non-HW of any other 

origin, which fulfil 

Annex II criteria for 

acceptance of waste 

at landfill for non-

HW;  

stable, non-reactive HWs 

(e.g. solidified, vitrified), 

with leaching behaviour 

equivalent to those of the 

point (ii) non-HWs, which 

fulfil the relevant Annex II 

acceptance criteria. These 

HWs shall not be deposited 

in cells destined for 

biodegradable non-HW; 

Уредба о одлагању 

отпада на депоније 

Члан 13. ст. 3. тач. 

1)-3) и став 4. 

 

 

 

На депонију неопсног 

отпада одлаже се:  

1) комунални отпад; 

2) неопасан отпад 

било  ког порекла који 

задовољава граничне 

вредности параметара 

за одлагање неопасног 

отпада; 

3) чврст, нереактиван 

опасан отпад 

(солидификован) чија 

је процедна вода 

еквивалентна са оном 

за неопасан отпад и 

која задовољава 

граничне вредности 

параметара за 

одлагање опасног 

отпада на депоније 

неопасног. 

Опасан отпад из члана 

13. Одлаже се на 

посебном сегменту 

депоније неопасног 

ПУ  
Ефективна 

транспозиција. 



а) а1) б) б1) в) г) д) 

отпада на коме се  не 

одлаже биоразградиви 

отпад. 

 

(d) inert waste landfill 

   sites shall be used 

   only for inert waste. 

Уредба о одлагању 

отпада на депоније 

Члан 13. став 10. 

На депонији инертног 

отпада одлаже се 

инертни отпад који 

задовољава граничне 

вредности параметара 

за одлагање инертног 

отпада. 

ПУ  
Ефективна 

транспозиција. 

Art. 7. 

MS shall take measures in 

order that application for a 

landfill permit must contain 

at least particulars of the 

following: 

(a) identity of applicant & 

operator when they are 

different entities; 

Закон о 

управљању 

отпадом 

 

Члан 62. ст. 1. и 2. 

Оператери постројења 

за складиштење, 

третман и одлагање 

отпада подносе захтев 

за издавање дозволе. 

 

Садржај захтева за 

издавање дозволе 

ПУ  
Ефективна 

транспозиција. 

 

(b) description of types & 

total quantity of waste to be 

deposited; 

Закон о 

управљању 

отпадом 

 

Члан 62. став 2. 

тачка 4) 

Правилник о 

обрасцу захтева за 

издавање дозволе 

за складиштење, 

третман и 

одлагање отпада 

Подаци о врсти, 

количини и пореклу 

отпада 

ПУ  
Ефективна 

транспозиција. 



а) а1) б) б1) в) г) д) 

(“Сл. гласник РС“, 

бр. 72/09) 

 

 
(c) proposed capacity of 

disposal site; 

Закон о 

управљању 

отпадом 

 

Члан 62. став 2. 

тачка 3) 

Правилник о 

обрасцу захтева за 

издавање дозволе 

за складиштење, 

третман и 

одлагање отпада 

(“Сл. гласник РС“, 

бр. 72/09) 

Подаци о капацитету 

постројења 

 

ПУ  
Ефективна 

транспозиција. 

 

(d) description of site, 

including its hydro 

geological & geological 

characteristics; 

Закон о 

управљању 

отпадом 

 

Члан 62. став 2. 

тачка 2)-(Члан 33. 

Предлога закона 

 

 

 

 

 

 

2) податке о 

постројењу и локацији, 

посебно опис локације 

укључујући њене 

хидрогеолошке и 

ДУ 

Одредба не 

захтева изричито 

да захтев за 

издавање дозволе 

мора да садржи и 

опис локације, 

укључујући 

његове 

хидролошке и 

геолошке 

карактеристике. 

Ова одредба биће 

потпуно усклађена 

ступањем на снагу 

Закона о изменама и 

допунама Закона о 

управљању отпадом. 

 



а) а1) б) б1) в) г) д) 

геолошке 

карактеристике у 

захтеву за одлагање 

отпада на депоније  

 

 

 

 

 

 

(e) proposed methods for 

pollution prevention & 

abatement; 

Закон о 

управљању 

отпадом 

 

Члан 62. став 2. 

тачка 5)-(Члан 33. 

Предлога закона 

 

 

5) методе и 

технологије које ће се 

користити, за сваку 

врсту операције 

садржане у дозволи, 

техничке и друге 

захтеве који се односе 

на конкретну локацију, 

као и предложене 

методе за превенцију и 

смањење загађења 

ДУ 

Одредба не 

захтева изричито 

да захтев за 

издавање дозволе 

мора да садржи 

предложене 

методе за 

превенцију и 

смањење загађења 

Ова одредба биће 

потпуно усклађена 

ступањем на снагу 

Закона о изменама и 

допунама Закона о 

управљању отпадом. 

 

 
(f) proposed operation, 

monitoring & control plan; 

Закон о 

управљању 

отпадом 

Члан 64. став 3. 

тачка 6.-(Члан 35. 

Предлога закона 

 

Ако се дозвола издаје 

за одлагање отпада на 

депонију, поред 

података из става 2. 

овог члана, садржи и 

податке о:  

6) захтевима за 

припрему депоније за 

одлагање, операције 

ДУ 

Одредба не 

захтева изричито 

да захтев за 

издавање дозволе 

мора да садржи 

предложене 

операције у току 

рада, мониторинг 

и план контроле. 

Ова одредба биће 

потпуно усклађена 

ступањем на снагу 

Закона о изменама и 

допунама Закона о 

управљању отпадом. 

 



а) а1) б) б1) в) г) д) 

одлагања и 

мониторинг рада 

депоније, контролне 

процедуре, укључујући 

и интервентне планове 

 
(g) proposed plan for closure 

& aftercare procedures; 

Закон о 

управљању 

отпадом 

Члан 62. став 3. 

тачка 4) 

 

 

Члан 64. став 3. 

тачка 7)-(Члан 35. 

Предлога закона 

 

 

 

 

План за затварање 

постројења 

 

 

7) захтеви за затварање 

депоније и операције 

накнадног одржавања 

депоније после 

затварања 

ДУ 

Одредба не 

захтева изричито 

да захтев за 

издавање дозволе 

мора да садржи и 

процедуре, тј. 

бригу након 

затварања 

депоније 

Ова одредба биће 

потпуно усклађена 

ступањем на снагу 

Закона о изменама и 

допунама Закона о 

управљању отпадом. 

 

 

(h) where impact assessment 

is required under Dir. 

85/337/EEC,
6
 the 

information provided by 

developer in accordance with 

Art. 5 of that Directive; 

Закон о 

управљању 

отпадом 

 

Члан 62. став 3. 

тачка 7) 
 

7) сагласност на 

студију о процени 

утицаја на животну 

средину или студију о 

процени утицаја 

затеженог стања или 

акт о ослобођењу од 

обавезе израде 

процене утицаја на 

ПУ  
Ефективна 

транспозиција 

                                                
6
 OJ No L 175, 5.7.1985, p. 40, as amended by Council Directive 97/11/EC (OJ No L 73, 14.3.1997, p. 5). 



а) а1) б) б1) в) г) д) 

животну средину. 

 

(i) financial security by 

applicant, or any other 

equivalent provision, as 

required under Art. 8(a)(iv). 

Закон о 

управљању 

отпадом 

 

Члан 62. став 3. – 

(Члан 33. став 

6.тачка 9а 

Предлога закона) 

9а) финансијске или 

друге гаранције којим 

се осигурава 

испуњавање услова из 

дозволе за одлагање 

отпада на депонију, са 

роком важности за 

време рада депоније, 

укључујући процедуре 

затварања депоније и 

одржавање након 

затварања у складу са 

чланом 30. овог закона 

ДУ 

Одредба се 

изричито не 

односи и на 

финансијску 

гаранцију и на 

процедуре 

затварања 

депоније и 

одржавање након 

затварања 

Ова одредба биће 

потпуно усклађена 

ступањем на снагу 

Закона о изменама и 

допунама Закона о 

управљању отпадом 

 

Following successful 

application for permit, this 

information shall be made 

available to competent 

national [& Community] 

statistical authorities when 

requested for statistical 

purposes. 

 

Закон о 

управљању 

отпадом 

 

Члан 76. став 1.-3.-

(члан 42. Предлога 

закона) 

Регистар издатих 

дозвола за управљање 

отпадом 

ПУ  
Ефективна 

транспозиција 

Art. 8. 

MS shall take measures in 

order that: 

(a) CA does not issue 

landfill permit unless it is 

satisfied that: 

(i) without prejudice to Art. 

3.4 & 3.5, the landfill project 

Закон о 

управљању 

отпадом 

Члан 63. став 6. 

Уредба о одлагању 

Поступак издавања 

дозволе 

Пуштање у рад 

депоније 

ПУ  
Ефективна 

транспозиција 



а) а1) б) б1) в) г) д) 

complies with all relevant 

requirements of this 

Directive, including 

Annexes; 

отпада на депоније 

Члан 8. 

 

(ii) management of the 

landfill site will be in the 

hands of technically 

competent natural person; 

professional & technical 

development & training of 

landfill operators & staff are 

provided; 

Закон о 

управљању 

отпадом 

Члан 31. и 62. став 

2. тачка 8) 

Подаци о 

квалификованом лицу 

одговорном за стручни 

рад 

ПУ  
Ефективна 

транспозиција 

 

(iii) landfill shall be operated 

in such a manner that 

necessary measures are taken 

to prevent accidents & limit 

their consequences; 

Закон о 

управљању 

отпадом 

Члан 62. став 3. 

тачка 3) 

План заштите од удеса 

и план заштите од 

пожара 

ПУ  
Ефективна 

транспозиција 

 

(iv) adequate provisions, by 

way of a financial security or 

any other equivalent, on the 

basis of modalities to be 

decided by MS, has been or 

will be made by applicant 

prior to commencement of 

disposal operations to ensure 

that obligations (including 

aftercare provisions) arising 

under the permit are 

discharged & that closure 

procedures required by Art. 

13 are followed. This 

Закон о 

управљању 

отпадом 

Члан 62. став 3.- 

(Члан 33. став 

6.тачка 9а 

Предлога закона)  

9а) финансијске или 

друге гаранције којим 

се осигурава 

испуњавање услова из 

дозволе за одлагање 

отпада на депонију, са 

роком важности за 

време рада депоније, 

укључујући процедуре 

затварања депоније и 

одржавање након 

затварања у складу са 

чланом 30. овог 

ДУ 

Одредба се 

изричито не 

односи и на 

финансијску 

гаранцију и на 

процедуре 

затварања 

депоније и 

одржавање након 

затварања 

Ова одредба биће 

потпуно усклађена 

ступањем на снагу 

Закона о изменама и 

допунама Закона о 

управљању отпадом 



а) а1) б) б1) в) г) д) 

security or its equivalent 

shall be kept as long as 

required by maintenance & 

aftercare operation of site in 

accordance with Art. 13(d). 

[MS may declare, that this 

point does not apply to 

landfills for inert waste; 

закона. 

 

(b) landfill project is in par. 

with relevant waste 

management plan(s) referred 

to in Art. 7 of Dir. 

75/442/EEC; 

  НУ 

Овај члан 

директиве није 

јасно пренет у 

домаће 

законодавство 

Ова одредба биће 

потпуно усклађена 

ступањем на снагу 

измена и допуна 

Уредбе о одлагању 

отпада на депоније 

 

(c) prior to commencement 

of disposal operations, CA 

shall inspect site to ensure it 

complies with relevant 

conditions of the permit. This 

will not reduce in any way 

the responsibility of operator 

under the conditions of 

permit. 

Закон о 

управљању 

отпадом 

Члан 85 став 1. 

тачка  9)-(Члан 46. 

став 6. Предлога 

закона)  

9) испуњеност услова 

за рад, посебно надзор 

локације пре 

отпочињања операција 

одлагања ради 

утврђивања 

испуњености услова из 

дозволе, као и 

затварање и 

рекултивацију 

постојећих депонија 

отпада и надзор над 

депонијом после 

њеног затварања у 

периоду од најмање 30 

година;  

 

НУ 

Овај члан 

директиве није 

јасно пренет у 

домаће 

законодавство 

Ова одредба биће 

потпуно усклађена 

ступањем на снагу 

Закона о изменама и 

допунама Закона о 

управљању отпадом 



а) а1) б) б1) в) г) д) 

Art. 9. 

Specifying and 

supplementing the provisions 

set out in Art. 9 of Dir. 

75/442/EEC and Art. 9 of 

Dir. 96/61/EC
7
, the landfill 

permit shall state at least the 

following: 

(a) the class of the landfill; 

Закон о 

управљању 

отпадом 

Члан 64 став 3. 

тачка 1)-(Члан 35. 

Предлога закона) 

Садржај дозволе 

 

Класа депоније 

ПУ  
Ефективна 

транспозиција 

 

(b) list of defined types and 

total quantity of waste which 

are authorised to be 

deposited; 

Закон о 

управљању 

отпадом  

Члан 64. став 2. 

тачка 4)-(Члан 35. 

Предлога закона) 

4) подаци о врсти и 

количини отпада који 

се одлаже на депонију 

ПУ  
Ефективна 

транспозиција 

 

(c) requirements for landfill 

preparations, landfilling 

operations & monitoring & 

control procedures, including 

contingency plans (Annex 

III, point 4.B), as well as 

provisional requirements for 

closure & aftercare 

operations; 

Закон о 

управљању 

отпадом  

Члан 16. 

 

Члан 64. став 3. 

тач. 6) и 7)-(Члан 

35. Предлога 

закона) 

 

 

 

 

 

6) захтевима за 

припрему депоније за 

одлагање, операције 

одлагања и 

мониторинг рада 

депоније, контролне 

процедуре, укључујући 

и интервентне планове 

7) захтевима за 

затварање депоније и 

операцијама 

накнаданог одржавања 

депоније после 

затварања. 

ДУ  

Ова одредба биће 

потпуно усклађена 

ступањем на снагу 

Закона о изменама и 

допунама Закона о 

управљању отпадом 

                                                
7
 O J No L 257, 10.10.1996, p. 26. 



а) а1) б) б1) в) г) д) 

 

 

 

Уредба о одлагању 

отпада на депоније  

Члан 24. 

Прилог 5. 

 

(d) the obligation on 

applicant to report at least 

annually to CA on types & 

quantities of waste disposed 

of & on results of monitoring 

programme as required in  

Arts. 12 & 13 & Annex III. 

Закон о 

управљању 

отпадом  

 

Члан 64. став 2. 

тачка 9)- (Члан 35. 

Предлога закона) 

9) обавезу достављања 

најмање једном 

годишње података о 

врсти и количинама 

третираног, односно 

поновно искоришћеног 

и одложеног отпада, 

као и о резултатима 

мониторинга 

ДУ  

Ова одредба биће 

потпуно усклађена 

ступањем на снагу 

Закона о изменама и 

допунама Закона о 

управљању отпадом 

Art. 

10. 

MS shall take measures to 

ensure that all costs involved 

in setting up & operation of 

landfill site, including as far 

as possible the cost of the 

financial security or its 

equivalent referred to in Art. 

8 (a)(iv), & the estimated 

costs of closure & aftercare 

of site for a period of at least 

30 years shall be covered by 

price to be charged by 

operator for disposal of any 

type of waste in that site. 

 

Закон о 

управљању 

отпадом  

Члан 27. став 3. 

 

 

 

 

 

Члан 30. став 1. 

тачка 5) 

 

 

 

Трошкове одлагања 

сноси држалац 

(власник) који 

непосредно предаје 

отпад на руковање 

сакупљачу отпада или 

постројењу за 

управљање отпадом 

и/или претходни 

држалац (власник) или 

произвођач производа 

од којег потиче отпад. 

 

Оператер на депонији 

дужан је да: 

ДУ 

Одредба изричито 

не прописује 

обевезу оператера 

оператера да 

обезбеди повраћај 

трошкова од 

накнаде за 

одлагање. 

Ова одредба биће 

потпуно усклађена 

ступањем на снагу 

Закона о изменама и 

допунама Закона о 

управљању отпадом 



а) а1) б) б1) в) г) д) 

 

Члан 79. став 3.-

(члан 43.Предлога 

закона) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) наплаћује услуге 

одлагања отпада на 

депонију 

 

Цена услуге 

депоновања отпада 

покрива све трошкове 

успостављања и  рада 

депоније, укључујући 

финансијске гаранције 

или друге 

еквивалентне 

инструменте и 

процењене трошкове 

затварања и накнадног 

одржавања локације за 

период од најмање 30 

година, за све врсте 

отпада на локацији 

 

Subject to Dir. 90/313/EEC 

of 7 June 1990 on the 

freedom of access to 

information on the 

environment, MS shall 

ensure transparency in the 

collection & use of any 

necessary cost information. 

Закон о 

управљању 

отпадом  

Члан 75. ст. 5. и 6.-

(члан 41. Предлога 

закона) 

Оператер на депонији 

дужан је да води и 

чува дневну 

евиденцију из става 1. 

овог члана о преузетим 

и одложеним 

количинама отпада, 

односно доставља 

редовни годишњи 

извештај о врстама и 

количинама одложеног 

отпада и резултатима 

мониторинга, 

Агенцији 

ДУ  

Ова одредба биће 

потпуно усклађена 

ступањем на снагу 

Закона о изменама и 

допунама Закона о 

управљању отпадом 



а) а1) б) б1) в) г) д) 

Извештај из става 5. 

овог члана посебно 

садржи и податке о 

свим неопходним 

трошковима у току 

рада депоније. 

 

       

Art. 

11.1 

MS shall take measures in 

order that prior to accepting 

waste at landfill site: 

(a) before or at the time of 

delivery, or of the first in a 

series of deliveries, provided 

the type of waste remains 

unchanged, holder or 

operator can show, by means 

of appropriate 

documentation, that the 

waste can be accepted at that 

site according to the 

conditions set in permit, & 

that it fulfils the Annex II 

acceptance criteria; 

Закон о 

управљању 

отпадом  

Чл. 45. и 46. 

 

Уредба о одлагању 

отпада на депоније 

Члан 11. ст. 1. и 2. 

Чл. 16. и 17.   

 

Правилник о 

обрасцу 

Документа о 

кретању отпада са 

упутством за 

његово 

попуњавање 

(„Службени 

гласник РС”, број 

114/13) 

 

Правилник о 

Документ о кретању 

отпада 

Документ о кретању 

опасног отпада 

Критеријуми за 

прихватање, 

неприхватање и 

одлагање отпада; 

испитивање отпада 

намењеног одлагању, 

посебно испитивање 

 

 

ПУ   



а) а1) б) б1) в) г) д) 

обрасцу 

Документа о 

кретању опасног 

отпада са 

упутством за 

његово 

попуњавање 

(„Службени 

гласник РС”, број 

114/13) 

 

Правилник о 

категоријама, 

испитивању и 

класификацији 

отпада („Службени 

гласник РС”, број 

56/10) 

 

 

(b) the following reception 

procedures are respected by 

operator: 

- checking waste 

documentation, including 

those documents required by 

Art. 5.3 of Dir. 91/689/EEC 

and, where they apply, Reg. 

(EEC) No 259/93
8
  

Закон о упављању 

отпадом 

Чл. 45. и 46. 

 

Уредба о одлагању 

отпада на депоније 

Члан 19. став 1. 

 

Правилник о 

обрасцу 

Документ о кретању 

отпада 

 

Документ о кретању 

опасног отпада 

 

Провере на терену – 

лицу места. 

ПУ   

                                                
8
 OJ No L 30, 6.2.1993, p. 1, as amended by Regulation (EC) No. 120/97, (OJ No L 22, 21.11.1997, p. 14). 



а) а1) б) б1) в) г) д) 

Документа о 

кретању отпада са 

упутством за 

његово 

попуњавање 

(„Службени 

гласник РС”, број 

114/13) 

 

Правилник о 

обрасцу 

Документа о 

кретању опасног 

отпада са 

упутством за 

његово 

попуњавање 

(„Службени 

гласник РС”, број 

114/13) 

 

- visual inspection of waste 

at entrance & at point of 

deposit and, as appropriate, 

verification of conformity 

with description provided in 

the documentation submitted 

by holder. If representative 

samples have to be taken to 

implement Annex II, point 3, 

level 3, results of analyses 

shall be kept & sampling 

shall be made in conformity 

with Annex II, point 5. These 

Уредба о одлагању 

отпада на депоније 

Чл. 18. и 19. став 1. 

 

 

Провера 

усаглашености и 

провера на терену – 

лицу места. 

ПУ   



а) а1) б) б1) в) г) д) 

samples shall be kept at least 

1 month, 

 

- keeping a register of the 

quantities & characteristics 

of the waste deposited, 

indicating origin, date of 

delivery, identity of the 

producer or collector in case 

of MW, and, in the case of 

HW, precise location on the 

site. This information shall 

be made available to the 

competent national [& 

Community] statistical 

authorities when requested 

for statistical purposes; 

Закон о 

управљању 

отпадом 

Члан 30. став 1. 

тачка 8) 

Члан 74. став 1. 

Члам 75. став 1. и 

3.-(Члан 

41.Предлога 

закона)   

Обавезе оператера на 

депонији: да води 

евиденцију о врсти,  

количини и пореклу 

отпада, одлагању 

насталог отпада, 

примљеног отпада у 

постројење за 

управљање отпадом; 

да редовно доставља 

годишњи извештај 

Агенцији 

ПУ   

 

(c) operator of landfill shall 

always provide written 

acknowledgement of receipt 

of each delivery accepted on 

site; 

 

Закон о 

управљању 

отпадом 

 

Члам 45. став 3. 

Члам 46. став 2. 

 

Правилник о 

обрасцу 

Документа о 

кретању отпада са 

упутством за 

његово 

попуњавање 

(„Службени 

гласник РС“, бр. 

Документ о кретању 

отпада 

 

Документ о кретању 

опасног отпада 

ПУ   



а) а1) б) б1) в) г) д) 

114/13) 

 

Правилник о 

обрасцу 

Документа о 

кретању опасног 

отпада са 

упутством за 

његово 

попуњавање 

(„Службени 

гласник РС”, број 

114/13) 

 

(d) without prejudice to Reg. 

(EEC) No 259/93, if waste is 

not accepted at a landfill the 

operator shall notify without 

delay CA of the non-

acceptance of the waste. 

Закон о 

управљању 

отпадом 

 

Члан 30. став 2. и 

3. 

Члан 46. став 2. 

 

Уредба о одлагању 

отпада на депоније 

Члан 22. став 3. 

Обавезе оператера на 

депонији: оператер је 

дужан да одбије 

прихватање отпада 

који не испуњава 

услове о одлагању 

отпада из дозволе и о 

томе да обавести орган 

надлежан за издавање 

дозволе. 

ПУ   

Art. 

12. 

MS shall take measures in 

order that control & 

monitoring procedures in 

operational phase meet at 

least the following 

requirements:  

Закон о 

управљању 

отпадом 

 

Члан 30. став 1. 

тачка 4) 

 

Оператер на депонији 

дужан је да: 

4) спроводи мере 

којима се обезбеђује 

заштита животне 

средине, у складу са 

прописима 

ДУ 

Ова одредба је 

скоро потпуно 

пренета. 

Ова одредба биће 

потпуно усклађена 

ступањем на снагу 

Закона о изменама и 

допунама Закона о 

упрвљању отпадом и 

изменама и допунама 



а) а1) б) б1) в) г) д) 

 

 

 

(a) operator of landfill shall 

carry out during operational 

phase a control & monitoring 

programme as specified in 

Annex III; 

Члан 64. став 2. 

тачка 6)- (члан 35. 

Предлога закона) 

 

 

Члам 75. став 7. – 

(Члан 41. Предлога 

закона) 

 

 

 

 

 

 

 

Уредба о одлагању 

отпада на депоније  

 

Члан 26. (Прилог 

6) 

 

Члан 27. 

 

 

6) процедуре за 

контролу рада 

постројења и 

мониторинг животне 

средине 

У случају из става 8. 

овог члана оператер на 

депонији дужан је да 

поступи по одлуци 

надлежног органа, за 

издавање дозволе, 

односно надлежне 

инспекције у погледу 

природе и рокова 

предузимања 

корективних мера и да 

сноси трошкове тих 

мера. 

 

Мониторинг рада 

депоније спроводи се у 

току активне и пасивне 

фазе депоније. 

Узорковање и мерење 

Уредбе о одлагању 

отпада на депоније 

 

(b) operator shall notify CA 

of any significant adverse 

environmental effects 

revealed by the control & 

monitoring procedures & 

follow decision of CA on 

nature & timing of corrective 

measures to be taken. These 

Закон о 

управљању 

отпадом 

 

 

 

 

 

Оператер на депонији 

дужан је да обавести 

надлежни орган за 

издавање дозволе, 

односно надлежну 

инспекцију о било 

каквом значајном 

утицају на животну 

ДУ 

Дате су само 

опште обавезе за 

оператере да 

податке о 

мониторингу 

шаљу Агеницији. 

Одредба не затева 

изричито да се 

Ова одредба биће 

потпуно усклађена 

ступањем на снагу 

Закона о изменама и 

допунама Закона о 

управљању отпадом 



а) а1) б) б1) в) г) д) 

measures shall be at 

operator’s expense. 

 

 

Члан 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члан 75. ст. 9. и 

10. (Члан 41. 

Предлога закона) 

 

Уреба о одлагању  

отпада на депоније 

 

Члан 27. став 2. 

Прилог 5 

 

средину уоченом у 

поступку контроле и 

мониторинга који се 

врше у складу са 

чланом 16. овог 

закона. 

у случају из става 8. 

овог члана оператер на 

депонији дужан је да 

поступи по одлуци 

надлежног органа, за 

издавање дозволе, 

односно надлежне 

инспекције у погледу 

природе и рокова 

предузимања 

корективних мера и да 

сноси трошкове тих 

мера.  

Надлежни орган 

предузима мере за 

започињање процедуре 

затварања депоније 

или дела депоније, 

када је то потребно, у 

складу са дозволом: 

1) када су за то 

испуњени услови у 

складу са дозволом  

или 

2) на захтев оператера, 

а у складу са 

одобрењем надлежног 

обавести 

надлежни орган о 

значајним 

негативним 

ефекатима на 

животну средину 

откривених 

контролом и 

надзором, за 

предузимање 

корективних мера 

на основу одлуке 

надлежног органа 

и о свом трошку. 



а) а1) б) б1) в) г) д) 

органа или 

3) на основу 

образложене одлуке 

надлежног органа. 

Депонија или део 

депоније сматра се 

коначно затвореном 

после извршеног 

коначног прегледа  

локације од стране 

надлежне инспекције, 

провере свих 

извештаја које је 

оператер доставио, 

односно након 

обавештавања 

оператера о одлуци о 

затварању депоније.  

 

 

At a frequency to be 

determined by CA, & at least 

once a year, operator shall 

report, on the basis of 

aggregated data, all 

monitoring results to CAs for 

purpose of demonstrating 

compliance with permit 

conditions & increasing 

knowledge on waste 

behaviour in landfills; 

Закон о 

управљању 

отпадом 

Члан 75. став 5.- 

(Члан 41. Предлога 

закона) 

 

Члан 16. став 2. 

тачка 5) 

 

 

 

 

Уреба о одлагању  

Оператер на депонији 

дужан је да води и 

чува дневну 

евиденцију из става 1. 

овог члана о преузетим 

и одложеним 

количинама отпада, 

односно доставља 

редовни годишњи 

извештај о врстама и 

количинама одложеног 

отпада и резултатима 

мониторинга, 

Агенцији. 

ДУ 

Дате су само 

опште обавезе за 

оператере да 

податке о 

мониторингу 

шаљу Агеницији. 

Одредба не затева 

изричито да се 

обавести 

надлежни орган о 

значајним 

негативним 

ефекатима на 

животну средину 

Ова одредба биће 

потпуно усклађена 

ступањем на снагу 

Закона о изменама и 

допунама Закона о 

управљању отпадом 



а) а1) б) б1) в) г) д) 

отпада на депоније 

 

Члан 27. став 2. 

 

 

 Радни план садржи: 

5) контролу загађења, 

мониторинг и 

извештавање  

 

Сви подаци добијени 

мониторингом из чл. 

26. Уредбе достављају 

се Агенцији за заштиту 

животне средине 

откривених 

контролом и 

надзором, за 

предузимање 

корективних мера 

на основу одлуке 

надлежног органа 

и о свом трошку. 

 

(c) quality control of the 

analytical operations of 

control & monitoring 

procedures and/or of Art. 

11.1(b) analyses are carried 

out by competent 

laboratories. 

Уреба о одлагању  

отпада на депоније 

 

Чл. 27. 

Узорковање и мерење 

– у депонијској 

лабораторији где се 

одређена испитивања 

врше свакодневно и у 

акредитованој 

лабораторији у 

одређеним временским 

размацима 

ПУ  
Ефективна 

транспозиција 

Art. 

13. 

MS shall take measures in 

order that, in accordance, 

where appropriate, with the 

permit: 

(a) a landfill or part of it 

shall start the closure 

procedure: 

(i) when the relevant 

conditions stated in 

the permit are met, 

or 

 

 

Закон о 

управљању 

отпадом 

 

Члан 75. став 10. 

тач. 1)-4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надлежни орган 

предузима мере за 

започињање процедуре 

затварања депоније 

или дела депоније, 

када је то потребно, у 

складу са дозволом: 

1) када су за то 

испуњени услови у 

складу са дозволом  

или 

2) на захтев оператера, 

 

 

ПУ 

 

 

 

 

 

Одредба изричито 

не прописује да ће 

се почети са 

процедуром 

затварања 

депонија или 

њеног дела на 

захтев оператера, у 

складу са 

одобрењем 

надлежног органа 

и на основу 

образложене 

Ова одредба биће 

потпуно усклађена 

ступањем на снагу 

Закона о изменама и 

допунама Закона о 

управљању отпадом 



а) а1) б) б1) в) г) д) 

 

(ii) under authorisation 

of CA, at request of 

operator, or 

 

(iii) by reasoned decision 

of CA; 

 

Уредба о одлагању 

отпада на депоније 

Члан 24. 

 

 

 

 

 

а у складу са 

одобрењем надлежног 

органа или 

3) на основу 

образложене одлуке 

надлежног органа. 

Депонија или део 

депоније сматра се 

коначно затвореном 

после извршеног 

коначног прегледа  

локације од стране 

надлежне инспекције, 

провере свих 

извештаја које је 

оператер доставио, 

односно након 

обавештавања 

оператера о одлуци о 

затварању депоније.  

 

Површина депоније 

или један њен део 

затвара се када су 

испуњени услови 

наведени у дозволи и 

главном пројекту за 

затварање целе 

депоније или једног 

њеног дела. 

 

НУ 

 

НУ 

одлуке надлежног 

органа 

 
(b) a landfill or part of it may 

only be considered as 
Закон о 

управљању 

 

Депонија или део 
ДУ 

Одредба изричито 

не прописује да се 
Ова одредба биће 

потпуно усклађена 



а) а1) б) б1) в) г) д) 

definitely closed after CA 

has carried out a final on-site 

inspection, has assessed all 

reports submitted by operator 

& has communicated to 

operator its approval for the 

closure. This shall not in any 

way reduce the responsibility 

of the operator under the 

permit conditions; 

отпадом  

 

Члан 75. ст. 11. и 

12.- (Члан 41. 

Предлога закона) 

 

 

 

 

 

 

Члан 66. став 4.  

 

Члан 86. став 1. 

тачка 35) 

 

 

 

 

Уредба о одлагању 

отпада на депоније 

 

Члан 24. 

Прилог 5. 

  

 

депоније сматра се 

коначно затвореном 

после извршеног 

коначног прегледа 

локације од стране 

надлежне инспекције, 

провере свих 

извештаја које је 

оператер доставио, 

односно након 

обавештавања 

оператера о одлуци о 

затварању депоније.  

 

Одредба става 11. овог 

члана не умањује 

одговорност оператера 

у складу са условима 

из дозволе.  

 

 

Права и дужности 

инспектора – надзор 

над депонијом после 

њеног затварања у 

периоду од најмање 30 

година. 

 

Оператер депоније 

одговоран је за 

примену услова 

прописаних дозволом 

и после затварања 

депонија или део 

депоније сматра 

коначно 

затвореном после 

извршеног 

коначног прегледа 

локације од стране 

надлежне 

инспекције, 

провере свих 

извештаја које је 

оператер доставио, 

односно након 

обавештавања 

оператера о 

одлуци о 

затварању 

депоније, као и на 

то да се не 

умањује 

одговорност 

оператера у складу 

са условима из 

дозволе.  

 

ступањем на снагу 

Закона о изменама и 

допунама Закона о 

упрвљању отпадом и 

изменама и допунама 

Уредбе о одлагању 

отпада на депоније 



а) а1) б) б1) в) г) д) 

депоније, све док 

надлежни орган не 

изда потврду којом се 

гарантује да су ризици 

по здравље људи и 

животну средину 

сведени на 

прихватљив ниво. 

 

 

 

(c) after a landfill has been 

definitely closed, operator 

shall be responsible for its 

maintenance, monitoring & 

control in the aftercare phase 

for as long as may be 

required by CA, taking into 

account the time during 

which the landfill could 

present hazards. 

Закон о 

управљању 

отпадом  

 

Члан 30. став 1. 

тачка 6)  

 

Уредба о одлагању 

отпада на депоније 

Члан 26. 

6) затварање депоније 

и њено одржавање 

након затварања; 

одржавање и контрола 

затворене депоније 

ПУ  
Ефективна 

транспозиција 

 

The operator shall notify CA 

of any significant adverse 

environmental effects 

revealed by the control 

procedures & shall follow 

decision of CA on nature & 

timing of corrective 

measures; 

Закон о 

управљању 

отпадом  

 

Члан 75. став 8.- 

(Члан 41. Предлога 

закона)  

  

Оператер на депонији 

дужан је да обавести 

надлежни орган за 

издавање дозволе, 

односно надлежну 

инспекцију о било 

каквом значајном 

утицају на животну 

средину уоченом у 

поступку контроле и 

мониторинга који се 

ДУ  

Ова одредба биће 

потпуно усклађена 

ступањем на снагу 

Закона о изменама и 

допунама Закона о 

управљању отпадом 



а) а1) б) б1) в) г) д) 

врше у складу са 

чланом 16. овог 

закона. 

 

 

(d) for as long as CA 

considers that a landfill is 

likely to cause a hazard to 

the environment & without 

prejudice to any Community 

or national legislation as 

regards liability of the waste 

holder, operator shall be 

responsible for monitoring & 

analysing landfill gas & 

leachate from site & the 

groundwater regime in the 

vicinity of site in accordance 

with Annex III. 

Уредба о одлагању 

отпада на депоније 

Члан 26. 

Оператер је дужан да 

обезбеди 

рекултивацију 

депоније после њеног 

затварања и да врши 

стручни надзор над 

депонијом; оператер је 

одговоран да врши 

мониторинг процедне 

воде, емисије гасова и 

подземних вода. 

ПУ  
Ефективна 

транспозиција 

Art. 

14. 

MS shall take measures in 

order that landfills which 

have been granted a permit, 

or which are already in 

operation at time of 

transposition of this 

Directive, may not continue 

to operate unless the steps 

outpar.d below are 

accomplished as soon as 

possible & by 16.7.2009. at 

the latest ]: 

(a) by 16.7.2002, the 

operator of a landfill shall 

prepare & present to CAs, 

Закон о 

управљању 

отпадом  

Члан 43. став 9.- 

(Члан 24. Предлога 

закона) 

 

 

 

 

 

 

 

Јавно комунално 

предузеће које 

управља несанитарним 

депонијама – 

смелиштима 

комуналног отпада 

дужно је да  достави  

министарству, односно 

надлежном органу 

аутономне покрајине 

на сагласност радни 

план постројења из 

члана 16. овог закона 

са програмом 

корективних мера и 

ДУ  

Ова одредба биће 

потпуно усклађена 

ступањем на снагу 

Закона о изменама и 

допунама Закона о 

управљању отпадом 



а) а1) б) б1) в) г) д) 

for their approval, a 

conditioning plan for the site 

including Art. 8 particulars & 

any corrective measures 

which operator considers 

necessary to comply with 

Directive requirements with 

exception of Annex I, point 

1; 

 

 

 

Члан 54. став 1. 

Предлога закона 

 
 

динамиком 

прилагођавања рада 

постројења у складу са 

овим законом и 

прописом којим се 

уређује одлагање 

отпада на депоније.  

 

Јавно комунално 

предузеће које 

управља постојећим 

несанитарним 

депонијама - 

сметлиштима 

комуналног отпада 

дужно је да припреми 

и достави 

министарству, односно 

надлежном органу 

аутономне покрајине 

на одобрење план 

прилагођавања 

постројења до 31. 

децембра 2017. године, 

узимајући посебно у 

обзир услове из члана 

64. Закона о 

управљању отпадом 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 36/09 и 88/10) 

и све корективне мере 

за које оператер 

сматра да су потребне 



а) а1) б) б1) в) г) д) 

у циљу усклађивања са 

захтевима овог закона, 

осим са захтевима који 

се односе на услове за 

одређивање локације, 

у складу са прописом 

којим се уређује 

одлагање отпада на 

депоније. 

 

 

(b) following presentation of 

the conditioning plan, CAs 

shall take a definite decision 

on whether operations may 

continue on basis of that plan 

& this Directive. MS shall 

take necessary measures to 

close down as soon as 

possible, in accordance with 

Arts. 7(g) & 13, sites which 

have not been granted, a 

permit to continue to operate; 

Закон о 

управљању 

отпадом  

 

Члан 54. став 2. и 

3.Предлога закона 

 

Надлежни орган дужан 

је да, на основу 

достављеног плана 

прилагођавања 

постројења, донесе до 

31. децембра 2018. 

године одлуку да ли 

постројење може да  

настави са радом 

према достављеном 

плану прилагођавања, 

у складу са важећим  

прописима. 

Надлежни орган, што 

је пре могуће, 

предузима 

одговарајуће мере за 

затварање 

несанитарних депонија 

- сметлишта 

комуналног отпада из 

става 1. овог члана за 

које није донета 

ДУ  

Ова одредба биће 

потпуно усклађена 

ступањем на снагу 

Закона о изменама и 

допунама Закона о 

управљању отпадом 



а) а1) б) б1) в) г) д) 

одлука да могу да 

наставе са радом, у 

складу са овим 

законом и пројектом за 

затварање и санацију. 

. 

 

 

(c) on the basis of the 

approved site-conditioning 

plan, CA shall authorise 

necessary work & lay down a 

transitional period for 

completion of the plan. Any 

existing landfill shall comply 

with Dir. requirements 

except for Annex I, point 1 

requirements by 16.7.2009. 

Закон о 

управљању 

отпадом  

 

Члан 54. став 4. 

 

Надлежни орган, на 

основу плана 

прилагођавања 

постројења,  одобрава 

потребне радове и 

одређује рок за 

испуњење захтева у 

складу са овим 

законом, прописом 

којим се уређује 

одлагање отпада на 

депоније, осим са 

захтевима који се 

односе на услове за 

одређивање локације 

утврђеним прописом 

којим се уређује 

одлагање отпада на 

депоније. 

 

ДУ  

Ова одредба биће 

потпуно усклађена 

ступањем на снагу 

Закона о изменама и 

допунама Закона о 

управљању отпадом 

 

(d) 

(i) by 16.7.2002, Arts. 4, 5, 

& 11 & Annex II shall apply 

to landfills for HW; 

 

Одлагање отпада на 

депоније (за неопасан, 

инертан и опасан 

отпад); врсте отпада 

чије је одлагање на 

НУ  

Ово ће бити предмет 

преговора са 

Европском 

комисијом, за 

утврђивање циљева и 



а) а1) б) б1) в) г) д) 

депонији забрањено; 

количине 

биоразградивог отпада 

које се могу одложити 

на депонију. 

Испитивање отпада 

намењеног одлагању. 

рокова за њихово 

постизање. 

 

 
(ii) by 16.7.2004, Art. 6 shall 

apply to landfills for HW. 
 

Одлагање отпада не 

депоније; отпад се 

одлаже на све класе 

депонија; на депонији 

се одлаже само 

третиран отпад. 

 

НУ  

Ово ће бити предмет 

преговора са 

Европском 

комисијом, за 

утврђивање циљева и 

рокова за њихово 

постизање. 

 

Anne

x I 

General requirements for all 

classes of landfills: 

Location 

Уредба о одлагању 

отпада на депоније 

 

Члан 5.  

Прилог 1. 

Одређивање локације 

за депонију. 

Општи услови и 

критеријуми за 

одређивање локације 

за депонију. 

ПУ   

 
Water control and leachate 

management 

Уредба о одлагању 

отпада на депоније 

 

Члан 23. став 2. 

тачка 4)  

Прилог 1. 

Процедуре и режим 

рада депоније – при 

одлагању отпада на 

депонију поштују се 

процедуре и режим 

рада депоније: 

контрола настајања и 

квалитета процедне и 

ПУ   



а) а1) б) б1) в) г) д) 

пречишћене течности 

на депонији. 

 

 
Protection of soil and water 

 

Уредба о одлагању 

отпада на депоније  

Чл. 6, 7. и 8. 

Прилог 2. 

Технички и 

технолошки услови за 

пројектовање, 

изградњу и пуштање у 

рад депоније – услови 

у погледу заштите 

земљишта и вода. 

ПУ   

 Gas control 

Уредба о одлагању 

отпада на депоније  

Члан 23. став 2. 

тачка 5) 

Прилог 5. 

Прилог 2. 

Контрола издвајања 

гаса; услови у погледу 

депонијског гаса. 

ПУ   

 Nuisances and hazards 

Уредба о одлагању 

отпада на депоније  

Прилог 2. 

Услови у вези са 

непријатним мирисима 

и спољним негативним 

утицајима. 

ПУ   

 Stability 

Уредба о одлагању 

отпада на депоније  

Прилог 2. 

Услови у погледу 

стабилности 

депонијског дна и тела 

депоније. 

ПУ   

 Barriers. Уредба о одлагању 
Заштита земљишта, 

подземних и 
ПУ   



а) а1) б) б1) в) г) д) 

отпада на депоније  

Члан 6. 

Прилог 2. 

површинских вода 

постиже се 

комбинацијом 

геолошке баријере и 

доњег/горњег 

непропусног слоја 

Anne

x II 

Waste acceptance criteria 

and procedures 

Уредба о одлагању 

отпада на депоније 

Део IV, чл. 11.-22.  

Део V, члан 23. 

 

Прилог 5. 

Члан 27. 

Критеријуми и 

процедуре за 

прихватање, 

неприхватање и 

одлагање отпада на 

депонију; узорковање 

и мерење. 

ПУ   

Anne

x III 

Control and monitoring 

procedures in operation and 

after-care phases 

Уредба о одлагању 

отпада на депоније  

Део VI, чл. 26. и 

27. 

Прилог 6. 

Садржај и начин 

мониторинга рада 

депоније и одржавања 

после затварања; 

узорковање и мерење. 

ПУ   

 



 

1. Назив прописа ЕУ 2. „CELEX” ознака ЕУ прописа 

Directive 2008/98/EC of the European Став liament and of the Council of 19 November 2008 on waste  

Директива 2008/98/ЕЦ Европског парламента и Савета од 19 новембра 2008 о отпаду  

  32008Л0098 

 

3. Овлашћени предлагач закона: Влада  4. датум израде табеле 

Обрађивач  – Министарство пољопривреде и заштите животне средине 10.11.2015 . 

5. Назив (важећег, нацрта, предлога) прописа чије одредбе су предмет анализе усклађености са прописом ЕУ 6. Бројчане ознаке (шифре) планираних 

прописа из базе НПАА 

Предлог закона о изменама и допунама Закона о управљању отпадом 

Draft Law on Amendments to the Law on Waste Management 

2013-90  

7. Усклађеност одредаба прописа са одредбама прописа ЕУ 

а) а1) б) б1) в) г) д) ђ) 

Одредба 

прописа 

ЕУ 

(члан, 

став, 

подстав, 

тачка, 

анекс) 

Садржина одредбе Одредбе 

прописа 

(члан, 

став, 

тачка) 

Садржина одредбе Усклађеност 

одредбе 

прописа са 

одредбом 

прописа ЕУ 

(потпуно 

усклађено, 

делимично 

усклађено, 

неусклађено, 

непреносиво) 

Разлози за 

делимичну 

усклађеност, 

неусклађеност или 

непреносивост 

Предвиђени 

датум за 

постизање 

потпуне 

усклађености 

Напомена о 

усклађености 

прописа са 

прописима ЕУ 



1 Subject matter and scope 

 

This Directive lays down 

measures to protect the 

environment and human 

health by preventing or 

reducing the adverse 

impacts of the generation 

and management of 

waste and by reducing 

overall impacts of 

resource use and 

improving the efficiency 

of such use. 

      

2 Exclusions from the 

scope 

 
 

    

2.1 The following shall be 

excluded from the scope 

of this Directive: 

Члан 

4.став  1. 

Закон 

Одредбе овог закона не 

примењују се на:  

 

Делимично 

усклађено 

  Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом  

2.1(а) gaseous effluents 

emitted into the 

atmosphere; 

Члан 

4.став 1. 

тачка  1) 

Закон 

 

 

гасовите материје које се 

испуштају у атмосферу 

Делимично 

усклађено 

  Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом 



2.1(b) land (in situ) including 

unexcavated 

contaminated soil and 

buildings permanently 

connected with land; 

Члан 

4.став 1. 

тачка  2) 

Закон 

 

земљу (ин ситу) 

укључујући неископану 

контаминирану земљу и 

грађевине трајно повезане 

са земљиштем; 

Делимично 

усклађено 

  Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом 

2.1(c) uncontaminated soil and 

other naturally occurring 

material excavated in the 

course of construction 

activities where it is 

certain that the material 

will be used for the 

purposes of construction 

in its natural state on the 

site from which it was 

excavated; 

Члан 

4.став  1. 

тачка  3) 

Закон 

неконтаминирано 

земљиште и друге 

материјале из природе 

ископане током 

грађевинских активности 

уколико се тај материјал 

користи у грађевинске 

сврхе у свом природном 

облику на градилишту на 

ком је ископан 

Делимично 

усклађено 

  Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом 

2.1(д) radioactive waste; Члан 

4.став  1. 

тачка  4) 

Закон 

радиоактивни отпад; Делимично 

усклађено 

  Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом 



2.1(е) decommissioned 

explosives; 

Члан 

4.став  1. 

тачка  5) 

Закон 

Деактивирани експлозиви Делимично 

усклађено 

  Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом 

2.1(f) faecal matter, if not 

covered by став agraph 

2(b), straw and other 

natural non-hazardous 

agricultural or forestry 

material used in farming, 

forestry or for the 

production of energy 

from such biomass 

through processes or 

methods which do not 

harm the environment or 

endanger human health. 

Art 4. став  

1. Тач.  6) 

и 7) 

Закон 

фекалије, ако нису 

обухваћене ставом 2. 

тачка 2) овог члана, сламу 

и друге природне 

безопасне пољопривредне 

или шумске материјале 

коришћене у 

пољопривреди,шумарству 

или за производњу 

енергије од такве биомасе 

кроз процесе или методе, 

који не штете животној 

средини или угрожавају 

здравље људи. 

 

Делимично 

усклађено 

  Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом 

2.2 The following shall be 

excluded from the scope 

of this Directive to the 

extent that they are 

covered by other 

Community legislation: 

Члан 

4.став  2. 

Закон 

 Делимично 

усклађено 

  Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом 



2.2(a) waste waters; Члан 4. 

став 2. 

тачка  1) 

Закон 

отпадне воде; Делимично 

усклађено 

  Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом 

2.2(b) animal by-products 

including processed 

products covered by 

Regulation (EC) No 

1774/2002, except those 

which are destined for 

incineration, landfilling 

or use in a biogas or 

composting plant; 

Члан 

4.став 2. 

тачка  2) 

Закон 

споредне производе 

животињског порекла, 

укључујући и добијене 

производе на које се 

примењују прописи из 

области ветеринарства, 

осим оних који су 

намењени за спаљивање, 

одлагање на депонију или 

коришћење у 

постројењима за биогас 

или постројењима за 

компостирање 

Делимично 

усклађено 

  Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом 

2.2(c) carcasses of animals that 

have died other than by 

being slaughtered, 

including animals killed 

to eradicate epizootic 

diseases, and that are 

disposed of in 

accordance with 

Regulation 

(EC) No 1774/2002; 

Члан 

4.став 2. 

тачка  3) 

Закон 

лешеве животиња које 

нису заклане као и на 

убијене животиње у циљу 

искорењивања 

епизоотичне  болести, а 

које су одложене у складу 

са прописима у области 

ветеринарства; 

 

Делимично 

усклађено 

  Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом 



2.2(d) waste resulting from 

prospecting, extraction, 

treatment and storage of 

mineral resources and 

the working of quarries 

covered by Directive 

2006/21/EC of the 

European Став liament 

and of the Council of 15 

March 2006 on the 

management of waste 

from extractive 

industries 
9
. 

Члан 

4.став 

2.тачка  4) 

Закон 

отпад који настаје при 

истраживању, 

ископавању, 

експлоатацији, припреми 

и складиштењу 

минералних сировина, као 

и при раду у 

каменоломима на које се 

примењују прописи о 

управљању рударским 

отпадом  

Делимично 

усклађено 

  Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом 

2.3 Without prejudice to 

obligations under other 

relevant Community 

legislation, sediments 

relocated inside surface 

waters for the purpose of 

managing waters and 

waterways or of 

preventing floods or 

mitigating the effects of 

floods and droughts or 

land reclamation shall be 

excluded from the scope 

of this Directive if it is 

proved that the 

sediments are non-

hazardous. 

Члан 4. 

став  3. 

Закон 

На седименте премештене 

унутар површинских вода 

ради управљања водама и 

воденим путевима или 

спречавања поплава или 

смањења ефеката поплава 

или суша или мелиорације 

земљишта, не примењују 

се одредбе овог закона, 

ако је утврђено да су 

седименти неопасни. 

Делимично 

усклађено 

  Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом 

                                                
9
 ОЈ Л 102, 11.4.2006, п. 15. 



2.4 Specific rules for став 

ticular instances, or 

supplementing those of 

this Directive, on the 

management of став 

ticular categories of 

waste, may be laid down 

by means of individual 

Directives. 

 Кроз овлашћења за 

доношење подзаконских 

аката  у појединачним 

одредбама Закона о 

управљању отпадом 

Потпуно 

усклађено 

   

3 Definitions  

For the purposes of this 

Directive, the following 

definitions shall apply: 

Члан 5. 

став 1. 

Закон 

Значење израза     

3.1 ‘waste’ means any 

substance or object 

which the holder 

discards or intends or is 

required to discard; 

члан 

5.став 1. 

тачка  17) 

закон 

отпад јесте свака материја 

или предмет који држалац 

одбацује, намерава или је 

неопходно да одбаци; 

Делимично 

усклађено 

  Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом 



3.2 ‘hazardous waste’ means 

waste which displays 

one or more of the 

hazardous properties 

listed in Annex III; 

члан 

5.став 1. 

тачка  18) 

закон 

опасан отпад јесте отпад 

који по свом пореклу, 

саставу или 

концентрацији опасних 

материја може 

проузроковати опасност 

по животну средину и 

здравље људи и има 

најмање једну од опасних 

карактеристика утврђених 

посебним прописима, 

укључујући и амбалажу у 

коју је опасан отпад био 

или јесте упакован;  

 

Потпуно 

усклађено 

   

3.3 ‘waste oils’ means any 

mineral or synthetic 

lubrication or industrial 

oils which have become 

unfit for the use for 

which they were 

originally intended, such 

as used combustion 

engine oils and gearbox 

oils, lubricating oils, oils 

for turbines and 

hydraulic oils; 

члан 48. 

став 1. 

закон 

 

Правилник 

о условима, 

начину и 

поступку 

управљања 

отпадним 

уљима 

(„Службени 

гласник 

РС”, број 

71/10) 

 

Отпадна уља, у смислу 

овог закона, јесу сва 

минерална или 

синтетичка уља или 

мазива, која су 

неупотребљива за сврху 

за коју су првобитно 

била намењена, као што 

су хидраулична уља, 

моторна, турбинска уља 

или друга мазива, 

бродска уља, уља или 

течности за изолацију 

или пренос топлоте, 

остала минерална или 

синтетичка уља, као и 

уљни остаци из 

резервоара, мешавине 

уље - вода и емулзије. 

Делимично 

усклађено 

 
2018 

Потпуна 

усклађеност 

изменама 

Правилника о 

условима, начину 

и поступку 

управљања 

отпадним уљима 

(„Службени 

гласник РС”, број 

71/10) 

 



3.4 ‘bio-waste’ means 

biodegradable garden 

and став k waste, food 

and kitchen waste from 

households, restaurants, 

caterers and retail 

premises and comстав 

able waste from food 

processing plants; 

члан 

5.став  1. 

тачка  2) 

закон 

 

био отпад  јесте 

биоразградиви отпад из 

башти, паркова, од хране, 

кухињски отпад из 

домаћинства, ресторана, 

угоститељства и 

малопродајних објеката и 

сличан отпад из 

производње прехрамбених 

производа; 

Неусклађено   Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом 

3.5 ‘waste producer’ means 

anyone whose activities 

produce waste (original 

waste producer) or 

anyone who carries out 

pre-processing, mixing 

or other operations 

resulting in a change in 

the nature or 

composition of this 

waste; 

члан 

5.став  1. 

тачка  25) 

закон 

Произвођач отпада јесте 

свако лице, чијом 

активношћу настаје отпад 

(изворни произвођач 

отпада) или свако лице 

чијом активношћу 

претходног третмана, 

мешања или другим 

поступцима долази до 

промене састава или 

природе отпада;” 

Делимично 

усклађено 

  Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом 

3.6 ‘waste holder’ means the 

waste producer or the 

natural or legal person 

who is in possession of 

the waste; 

члан 5. 

став 1. 

тачка  6а) 

закон 

држалац јесте произвођач 

отпада, физичко или 

правно лице које je у 

поседу отпада.  

 

Неусклађено   Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом 



3.7 ‘dealer’ means any 

undertaking which acts 

in the role of principal to 

purchase and 

subsequently sell waste, 

including such dealers 

who do not take physical 

possession of the waste; 

члан 

5.став 1. 

тачка  

32a) 

закон 

трговац јесте свако правно 

лице  или предузетник  

које у своје име купује и 

продаје отпад, укључујући 

и трговца који не преузима 

отпад у посед; 

 

Неусклађено   Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом 

3.8 ‘broker’ means any 

undertaking arranging 

the recovery or disposal 

of waste on behalf of 

others, including such 

brokers who do not take 

physical possession of 

the waste; 

члан 

5.став 1. 

тачка  

22a) 

закон 

 

посредник јесте правно 

лице или  предузетник које 

организује поновно 

искоришћење или 

одлагање отпада у име 

других лица, укључујући и 

посредника који не 

преузима отпад у посед 

 

Неусклађено   Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом 



3.9 ‘waste management’ 

means the collection, 

transport, recovery and 

disposal of waste, 

including the supervision 

of such operations and 

the after-care of disposal 

sites, and including 

actions taken as a dealer 

or broker; 

члан 5. 

став 1. 

тачка  36) 

закон 

управљање отпадом јесте 

спровођење прописаних 

мера за поступање са 

отпадом у оквиру 

сакупљања, транспорта, 

складиштења, третмана 

односно поновноГ 

искоришћењА и одлагања 

отпада, укључујући и 

надзор над тим 

активностима и бригу о 

постројењима за 

управљање отпадом после 

затварања и активности 

које предузима трговац и 

посредник;  

 

Делимично 

усклађено 

  Прецизирање ове 

одредбе у складу 

са Дирекивом 

постиже се 

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом 

3.10 ‘collection’ means the 

gathering of waste, 

including the 

preliminary sorting and 

preliminary storage of 

waste for the purposes of 

transport to a waste 

treatment facility; 

члан 5. 

став 1. 

тачка  28) 

закон 

сакупљање отпада јесте 

прикупљање отпада, 

укључујући и 

прелиминарно 

разврставање  и 

прелиминарно 

складиштење отпада за 

потребе транспорта до 

постројења за управљање 

отпадом; 

Делимично 

усклађено 

  Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом 



3.11 ‘seстав ate collection’ 

means the collection 

where a waste stream is 

kept seстав ately by type 

and nature so as to 

facilitate a specific 

treatment; 

члан 5. 

став 1. 

тачка  

15b) 

закон 

 

одвојено сакупљање јесте 

сакупљање отпада при 

чему се различите врсте 

сакупљеног отпада чувају 

одвојено по врсти и 

природи тако да се олакша 

њихов посебан третман; 

 

Неусклађено 
 

 Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом 

3.12 ‘prevention’ means 

measures taken before a 

substance, material or 

product has become 

waste, that reduce: 

члан 

5.став 

1.тачка  

24a) 

закон 

 

превенција обухвата мере 

предузете пре него што 

супстанца, материјал или 

производ постане отпад, 

које смањују; 

 

 

Неусклађено 
 

 

 Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом 

3.12(a) the quantity of waste, 

including through the re-

use of products or the 

extension of the life span 

of products; 

члан 

5.став 

1.тачка  

24a) 

закон 

количине отпада, 

укључујући поновну 

употребу производа или 

продужење животног 

циклуса производа; 

Неусклађено   Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом 



3.12(b) the adverse impacts of 

the generated waste on 

the environment and 

human health; 

члан 

5.став 

1.тачка  

24a) 

закон 

штетне утицаје 

произведеног отпада на 

животну средину и 

здравље људи; 

Неусклађено   Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом 

3.12(c) the content of harmful 

substances in materials 

and products; 

члан 

5.став 

1.тачка  

24a) 

закон 

садржај штетних 

супстанци у материјалима 

и производима; 

 

Неусклађено   Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом 

3.13 ‘re-use’ means any 

operation by which 

products or components 

that are not waste are 

used again for the same 

purpose for which they 

were conceived; 

члан 

5.став 

1.тачка  

21a) 

закон 

 

поновна употреба јесте 

свака операција којом се 

производи или њихови 

делови који нису отпад, 

поново користе за исту 

сврху за коју су намењени; 

 

Неусклађено 
 

 Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом 

3.14 ‘treatment’ means 

recovery or disposal 

operations, including 

preстав ation prior to 

recovery or disposal; 

члан 5. 

став 1. 

тачка  35) 

закона 

третман отпада обухвата 

операције поновног 

искоришћења или 

одлагања, укључујући 

претходну припрему за 

поновно искоришћење или 

одлагање; 

 

Делимично 

усклађено 

  Прецизирање ове 

одредбе у складу 

са Дирекивом 

постиже се 

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом 



3.15 ‘recovery’ means any 

operation the principal 

result of which is waste 

serving a useful purpose 

by replacing other 

materials which would 

otherwise have been 

used to fulfil a став 

ticular function, or waste 

being preстав ed to fulfil 

that function, in the plant 

or in the wider economy. 

Annex II sets out a non-

exhaustive list of 

recovery operations; 

члан 5. 

став 1. 

тачка 21) 

закон 

 

поновно искоришћење 

отпада је свака операција, 

чији је главни резултат 

употреба отпада у корисне 

сврхе када отпад замењује 

друге материјале које би 

иначе требало употребити 

за ту сврху, или отпад који 

се припрема како би 

испунио ту сврху, у 

постројењу или шире у 

привредним делатностима; 

R листа представља 

неисцрпну листу операција 

поновног искоришћења; 

 

Делимично 

усклађено 

  Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом 

3.16 ‘preстав ing for re-use’ 

means checking, 

cleaning or repairing 

recovery operations, by 

which products or 

components of products 

that have become waste 

are preстав ed so that 

they can be re-used 

without any other pre-

processing; 

члан 5. 

став .1. 

тачка  

24b) 

закон 

припрема за поновну 

употребу отпада јесу 

операције поновног 

искоришћења отпада  које 

се односе на проверу, 

чишћење или поправку 

којима се производи или 

делови тих производа који 

су постали отпад, 

припремају тако да могу 

бити поновно 

употребљени, без било 

какве друге претходне 

обраде 

 

Неусклађено 
 

 Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом 



3.17 ‘recycling’ means any 

recovery operation by 

which waste materials 

are reprocessed into 

products, materials or 

substances whether for 

the original or other 

purposes. It includes the 

reprocessing of organic 

material but does not 

include energy recovery 

and the reprocessing into 

materials that are to be 

used as fuels or for 

backfilling operations; 

члан 5. 

став  1. 

тачка  27) 

закон 

рециклажа јесте свака 

операција поновног 

искоришћења којом се 

отпад прерађује у 

производ, материјале или 

супстанце без обзира да ли 

се користе за првобитну 

или другу намену, 

укључујући поновну 

производњу органских 

материјала, осим поновног 

искоришћења у енергетске 

сврхе и поновне прераде у 

материјале који су 

намењени за коришћење 

као гориво или за 

прекривање депонија 

Делимично 

усклађено 

  Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом 



3.18 ‘regeneration of waste 

oils’ means any 

recycling operation 

whereby base oils can be 

produced by refining 

waste oils, in став ticular 

by removing the 

contaminants, the 

oxidation products and 

the additives contained 

in such oils; 

art 2. став  

1. тачка  

14) 

 

 

 

Правилн

ик  о 

условима

, нацину 

и 

поступку 

управља

ња 

отпадним 

уљима  

(„службе

ни 

гласник 

рс”, број 

71/10) 

 

регенерација отпадних уља 

јесте поступак добијања 

базног уља рафинацијом 

отпадног уља уз примарно 

одстрањивање нечистоћа, 

производа оксидације и 

адитива из отпадног уља; 

Правилник  о 

условима, 

нацину и 

поступку 

управљања 

отпадним уљима  

(„Службени 

гласник РС”, 

број 71/10) 

 

Потпуно 

усклађено 

 
  

3.19 ‘disposal’ means any 

operation which is not 

recovery even where the 

operation has as a 

secondary consequence 

the reclamation of 

substances or energy. 

Annex I sets out a non-

exhaustive list of 

disposal operations; 

члан 5. 

став 1. 

тачка 16) 

закон 

 

одлагање отпада јесте било 

која операција, која није 

поновно искоришћење 

отпада, чак и када та 

операција има за 

секундарну последицу 

настајање супстанце или 

енергије; D листа 

представља неисцрпну 

листу операција одлагања;” 

 

Делимично 

усклађено 

  Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом 



3.20 ‘best available 

techniques’ means best 

available techniques as 

defined in Article 2(11) 

of Directive 96/61/EC. 

члан 2. 

став 1 

тачка  14) 

 

Закон о 

интегрис

аном 

спречава

њу и 

контроли 

загађива

ња 

животне 

средине 

(„службе

ни 

гласник 

рс”, бр. 

135/04 и 

25/15) 

Најбоље доступне технике 

(BAT) – најделотворније и 

најмодерније фазе у 

развоју активности и 

начину њиховог обаљања 

које омогућавају погоднију 

примену одређених 

техника за задовољавање 

граничних вредности 

емисија прописаних у 

циљу  

Спречавања или ако то 

није изводљиво у циљу 

смањења емисија и утицаја 

на животну средину као 

целину  

Потпуно 

усклађено 

Закон о 

интегрисаном 

спречавању и 

контроли загађивања 

животне средине 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 135/04 и 

25/15) 

  

4. Waste hierarchy       

4.1 The following waste 

hierarchy shall apply as 

a priority order in waste 

prevention and 

management legislation 

and policy: 

члан 6. 

став 1. 

тачка   3) 

закон 

Хијерархија управљања 

отпадом представља 

редослед приоритета у 

пракси управљања 

отпадом:  

 

Делимично 

усклађено 

  Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом 



4.1(a) prevention; члан 6. 

став 1. 

тачка  3) 

закон 

превенција; Делимично 

усклађено 

  Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом 

4.1(b) preстав ing for re-use; члан 6. 

став 1. 

тачка  3) 

закон 

припрема за поновну 

употребу 
Неусклађено    Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом 

4.1(c) recycling; члан 6. 

став 1. 

тачка  3) 

закон 

рециклажа; Делимично 

усклађено 

  Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом 

4.1(d) other recovery, e.g. 

energy recovery; 

члан 6. 

став 1. 

тачка  3) 

закон 

остале операције поновног 

искоришћења (поновно 

искоришћење у циљу 

добијања енергије и др.); 

 

Делимично 

усклађено 

  Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом 



4.1(e) disposal. члан 6. 

став 1. 

тачка  3) 

закон 

одлагање  
Делимично 

усклађено 

  Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом 



4.2 
When applying the 

waste hierarchy referred 

to in став agraph 1, 

Member States shall take 

measures to encourage 

the options that deliver 

the best overall 

environmental outcome. 

This may require 

specific waste streams 

deстав ting from the 

hierarchy where this is 

justified by life-cycle 

thinking on the overall 

impacts of the generation 

and management of such 

waste. 

Member States shall 

ensure that the 

development of waste 

legislation and policy is 

a fully transстав ent 

process, observing 

existing national rules 

about the consultation 

and involvement of 

citizens and 

stakeholders. 

Member States shall take 

into account the general 

environmental protection 

principles of precaution 

and sustainability, 

technical feasibility and 

economic viability, 

protection of 

resources as well as the 

overall environmental, 

human health, 

economic and social 

impacts, in accordance 

with Articles 1 and13. 

члан 6. 

став 1. 

тач.  1) и 

3) закон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Начело избора 

најоптималније опције за 

животну средину  

Избор најоптималније 

опције за животну средину 

је систематски и 

консултативни процес 

доношења одлука који 

обухвата заштиту и 

очување животне средине. 

Примена избора 

најоптималније опције за 

животну средину 

установљава, за дате 

циљеве и околности, 

опцију или комбинацију 

опција која даје највећу 

добит или најмању штету 

за животну средину у 

целини, уз прихватљиве 

трошкове и 

профитабилност, како 

дугорочно, тако и 

краткорочно.  

Kада се примењује 

хијарахија отпада на коју 

се односи редослед 

хијерархије управљања 

отпадом, предузимају се 

мере којима се подстичу 

решења којима се постиже 

најбољи укупан резултат за 

животну средину ово може 

захтевати код посебних 

токова отпада, одступање 

од хијерархије где је то 

оправдано животним 

циклусом, узимајући у 

обзир укупне утицаје на 

настајање и управљање 

таквим отпадом. 

 

Потпуно 

усклађено 

   



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

члан 34. 

Закон о 

влади  

 

 

 

 

 

 

 

чл. 41. и 

46. 

Пословни

к владе    

 

 

 

члан 2. 

закона 

 

Развој законодавства и 

политике у области 

управљања отпадом је у 

потпуности транспарентан 

процес, у складу са 

важећим прописима о 

консултацијама и 

укључивању грађана и 

свих заинтересованих 

страна. 

 

Закон о Влади („Службени 

гласник РС”, бр. 55/2005, 

71/2005 – испр. 101/2007, 

65/2008, 16/2011, 68/2012 - 

УС, 72/2012, 7/2014 - УС и 

44/2014) 

 

 

Пословник Владе 

(„Службени гласник РС”, 

бр. 61/06, 69/08, 88/09, 

33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 

30/13 и 76/14) 

 

Закон о управљању 

отпадом („Службени 

гласник РС”, бр.  36/09 и 

88/10) 

    



5 By-products 8a.  Неусклађено 
 

  

5.1 A substance or object, 

resulting from a 

production process, the 

primary aim of which is 

not the production of 

that item, may be 

regarded as not being 

waste referred to in 

тачка  (1) of Article 3 

but as being a by-

product only if the 

following conditions are 

met: 

члан 8a 

став  1. 

закон 

 

 

Власник и/или други 

држалац материје или 

предмета који је настао као 

резултат производног 

процеса чији примарни 

циљ није производња те 

материје или предмета, 

може са њима поступати 

као са нуспроизводом, ако 

су испуњени следећи 

услови:  

 

Неусклађено 
 

 Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом 

5.1(a) further use of the 

substance or object is 

certain; 

члан 8a 

став 1. 

тачка  1) 

закон 

 

да је даља употреба ове 

материје или предмета 

извесна; 

 

Неусклађено   Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом 

5.1(b) the substance or object 

can be used directly 

without any further 

processing other than 

normal industrial 

practice; 

члан 8a 

став 1. 

тачка  2) 

закон 

 да се материја или предмет 

може употребити директно 

без додатне обраде, осим 

уобичајеним 

индустријским 

поступцима, који не 

укључују поступке 

одвајања нежељених или 

опасних састојака; 

 

Неусклађено 
 

 Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом 



5.1(c) the substance or object is 

produced as an integral 

став t of a production 

process; 

члан 8a 

став 1. 

тачка  3) 

закон 

 

 да је материја или предмет 

настао као саставни део 

производног процеса; 

 

Неусклађено 
 

 Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом 

5.1(d) further use is lawful, i.e. 

the substance or object 

fulfils all relevant 

product, environmental 

and health protection 

requirements for the 

specific use and will not 

lead to overall adverse 

environmental or human 

health impacts. 

члан 8a 

став 1. 

тачка  4) 

закон 

да је даља употреба 

материје или предмета 

дозвољена, односно није 

забрањена, да материја или 

предмет испуњавају све 

релевантне захтеве у 

погледу производа, 

заштите животне средине и 

здравља људи за ту 

конкретну употребу и неће 

довести до штетних 

последица по животну 

средину или здравље људи; 

 

 

Неусклађено 
 

 Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом 



5.2 On the basis of the 

conditions laid down in 

став agraph 1, measures 

may be adopted to 

determine the criteria to 

be met for specific 

substances or objects to 

be regarded as a by-

product and not as waste 

referred to in тачка  (1) 

of Article 3. Those 

measures, designed to 

amend non-essential 

elements of this 

Directive by 

supplementing it, shall 

be adopted in accordance 

with the regulatory 

procedure with scrutiny 

referred to in Article 

39(2). 

члан 8a. 

ст. 2. и  3. 

закон 

Изузетно од става 1. овог 

члана, нуспроизвод је 

отпад када је техничким 

прописом којим се уређује 

поступање са производима 

или са отпадом, односно 

прописима Европске уније 

у овим областима одређено 

да се са нуспроизводом 

поступа као са отпадом 

или је његова даља 

употреба забрањена. 

Министар прописује 

критеријуме за одређивање 

нуспроизвода. 

 

 

Неусклађено 
 

 Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом 

6 End-of-waste status члан 8в  Неусклађено 
 

 Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом 



6.1 Certain specified waste 

shall cease to be waste 

within the meaning of 

тачка  (1) of Article 3 

when it has undergone a 

recovery, including 

recycling, operation and 

complies with specific 

criteria to be developed 

in accordance with the 

following conditions: 

члан 8в 

став 1. 

закон 

Поједине врсте отпада 

престају да буду отпад у 

смислу  члана 5. став 1. 

тачка 17) oвог закона, ако 

су биле подвргнуте 

операцијама поновног 

искоришћења, укључујући 

и рециклажу, под следећим 

условима:  

 

 

Неусклађено 
 

 Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом 

6.1(a) the substance or object is 

commonly used for 

specific purposes; 

члан 8в 

став 1. 

тачка  1) 

закон 

да се материја или предмет 

обично користи за посебне 

намене; 

 

Неусклађено 
 

 Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом 

6.1(b) a market or demand 

exists for such a 

substance or object; 

члан 8в 

став 1. 

тачка  2) 

закон 

да постоји тржиште или 

потражња за таквим 

материјама или 

предметима; 

 

Неусклађено 
 

 Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом 



6.1(c) the substance or object 

fulfils the technical 

requirements for the 

specific purposes and 

meets the existing 

legislation and standards 

applicable to products; 

члан 8в 

став 1. 

тачка  3) 

закон 

да материја или предмет 

испуњава техничке услове 

за посебне намене и услове 

прописане законом и 

стандардима који се 

примењују на те 

производе;  

 

Неусклађено 
 

 Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом 

6.1(d) the use of the substance 

or object will not lead to 

overall adverse 

environmental or human 

health impacts. 

 

The criteria shall include 

limit values for 

pollutants where 

necessary and shall take 

into account any possible 

adverse environmental 

effects of the substance 

or object. 

члан 8в 

став 1. 

тачка  4)  

и став  2 

закон 

да употреба материје или 

предмета неће довести до 

укупног штетног утицаја 

на животну средину или 

здравље људи. 

 

Услови из става 1. овог 

члана укључују граничне 

вредности загађујућих 

материја, када је то 

неопходно, узимајући у 

обзир било које могуће 

штетне утицаје материја 

или предмета. 

Неусклађено 
 

 Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом 



6.2 The measures designed 

to amend non-essential 

elements of this 

Directive by 

supplementing it relating 

to the adoption of the 

criteria set out in став 

agraph 1 and specifying 

the type of waste to 

which such criteria shall 

apply shall be adopted in 

accordance with the 

regulatory procedure 

with scrutiny referred to 

in Article 39(2). End-of-

waste specific criteria 

should be considered, 

among others, at least for 

aggregates, paper, glass, 

metal, tyres and textiles. 

art 8в 

став  4.  

закон 

Министар прописује: 

1) техничке захтеве за 

поједине врсте отпада које, 

у складу са прописима 

Европске уније, престају да 

буду отпад (папир, стакло, 

гума, текстил, агрегат и 

метал), као и поступак 

оцењивања усаглашености; 

2) техничке захтеве 

за поједине врсте отпада 

које нису обухваћене 

тачком 1) овог става, као и 

поступак оцењивања 

усаглашености; 

3) друге посебне 

критеријуме за одређивање 

престанка статуса отпада. 

. 

Неусклађено 
 

 Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом 



6.3 Waste which ceases to 

be waste in accordance 

with став agraphs 1 and 

2, shall also cease to be 

waste for the purpose of 

the recovery and 

recycling targets set out 

in Directives 94/62/EC, 

2000/53/EC, 

2002/96/EC and 

2006/66/EC and other 

relevant Community 

legislation when the 

recycling or recovery 

requirements of that 

legislation are satisfied. 

члан 8в 

став .3. 

закон 

Количине материја или 

предмета које су у складу 

са ставом 1. овога члана 

престале да буду отпад, 

урачунавају се у укупне 

количине рециклираног и 

искоришћеног отпада за 

потребе испуњавања 

националних циљева 

рециклаже и поновног 

искоришћења који су 

утврђени за амбалажни 

отпад, отпадна возила, 

отпадну електричну и 

електронску опрему и 

отпадне батерије и 

акумулаторе. 

 

Неусклађено 
 

 Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом 



6.4 Where criteria have not 

been set at Community 

level under the 

procedure set out in став 

agraphs 1 and 2, 

Member States may 

decide case by case 

whether certain waste 

has ceased to be waste 

taking into account the 

applicable case law. 

They shall notify the 

Commission of such 

decisions in accordance 

with Directive 98/34/EC 

of the European Став 

liament and of the 

Council of 22 June 1998 

laying down a procedure 

for the provision of 

information in the field 

of technical standards 

and regulations and of 

rules on Information 

Society services (1) 

where so required by 

that Directive. 

члан 8в 

став  4.  

закон 

Министар прописује: 

2) техничке захтеве за 

поједине врсте отпада које 

нису обухваћене тачком 1) 

овог става, као и поступак 

оцењивања усаглашености; 

3) друге посебне 

критеријуме за одређивање 

престанка статуса отпада. 

. 

Неусклађено   Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом 



7 List of waste члан 8. 

став 6. 

Закон 

 

Правилн

ик о 

категориј

ама, 

испитива

њу и 

класифик

ацији 

отпада 

(„Службе

ни 

гласник 

РС”, број 

56/10) 

Правни основ за правилник  

 

 

Правилник о категоријама, 

испитивању и 

класификацији отпада 

(„Службени гласник РС”, 

број 56/10) 

Потпуно 

усклађено 

   



7.1 The measures designed 

to amend non-essential 

elements of this 

Directive relating to the 

updating of the list of 

waste established by 

Decision 2000/532/EC 

shall be adopted in 

accordance with the 

regulatory procedure 

with scrutiny referred to 

in Article 39(2). The list 

of waste shall include 

hazardous waste and 

shall take into account 

the origin and 

composition of the waste 

and, where necessary, 

the limit values of 

concentration of 

hazardous substances. 

The list of waste shall be 

binding as regard 

determination of the 

waste which is to be 

considered as hazardous 

waste. The inclusion of a 

substance or object in 

the list shall not mean 

that it is waste in all 

circumstances. A 

substance or object shall 

be considered to be 

waste only where the 

definition in тачка  (1) 

of Article 3 is met 

члан 8. 

став 6. 

закон 

 

Правилник о категоријама, 

испитивању и 

класификацији отпада 

(„Службени гласник РС”, 

број 56/10) 

Потпуно 

усклађено 

   



7.2 A Member State may 

consider waste as 

hazardous waste where, 

even though it does not 

appear as such on the list 

of waste, it displays one 

or more of the properties 

listed in Annex III. The 

Member State shall 

notify the Commission 

of any such cases 

without delay. It shall 

record them in the report 

provided for in Article 

37(1) and shall provide 

the Commission with all 

relevant information. In 

the light of notifications 

received, the list shall be 

reviewed in order to 

decide on its adaptation. 

члан 8. 

став 6. 

закон 

 

Правилник о категоријама, 

испитивању и 

класификацији отпада 

(„Службени гласник РС”, 

број 56/10) 

Потпуно 

усклађено 

   



7.3 Where a Member State 

has evidence to show 

that specific waste that 

appears on the list as 

hazardous waste does 

not display any of the 

properties listed in 

Annex III, it may 

consider that waste as 

non-hazardous waste. 

The Member State shall 

notify the Commission 

of any such cases 

without delay and shall 

provide the Commission 

with the necessary 

evidence. In the light of 

notifications received, 

the list shall be reviewed 

in order to decide on its 

adaptation. 

члан 8. 

став  6. 

закон 

 

 

Правилник о категоријама, 

испитивању и 

класификацији отпада 

(„Службени гласник РС”, 

број 56/10) 

Делимично 

усклађено 

  Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом 

7.4 The reclassification of 

hazardous waste as non-

hazardous waste may not 

be achieved by diluting 

or mixing the waste with 

the aim of lowering the 

initial concentrations of 

hazardous substances to 

a level below the 

thresholds for defining 

waste as hazardous. 

члан 8. 

став  9 

закон 

 

Поновна класификација 

опасног отпада као 

неопасног отпада не може 

се постићи разређивањем  

или мешањем отпада са 

циљем смањења почетне 

концентрације опасних 

материја на ниво испод 

граничних вредности за 

дефинисање опасног 

отпада. 

Делимично 

усклађено 

  
 

Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом 



   
.  

 
   

 

7.5 The measures designed 

to amend non-essential 

elements of this 

Directive relating to the 

revision of the list in 

order to decide on its 

adaptation pursuant to 

став agraphs 2 and 3 

shall be adopted in 

accordance with the 

regulatory procedure 

with scrutiny referred to 

in Article 39(2). 

  Непреносиво 

 

   

7.6 Member States may 

consider waste as non-

hazardous waste in 

accordance with the list 

of waste referred to in 

став agraph 1. 

члан 8. 

ст.  10. и  

6. закон 

 

Oтпад се може сматрати 

неопасним отпадом у 

складу са каталогом отпада 

из става 2. овог члана. 

Правилник о категоријама, 

испитивању и 

класификацији отпада 

(„Службени гласник РС”, 

број 56/10) 

Делимично 

усклађено 

  Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом 



7.7 The Commission shall 

ensure that the list of 

waste and any review of 

this list adhere, as 

appropriate, to principles 

of clarity, 

comprehensibility and 

accessibility for users, 

став ticularly small and 

medium-sized 

enterprises (SMEs). 

  Непреносиво    

8 
Extended producer 

responsibility 

 

 
 

Потпуно 

усклађено 

   



8.1 
In order to strengthen the 

re-use and the 

prevention, recycling 

and other recovery of 

waste, Member States 

may take legislative or 

non-legislative measures 

to ensure that any natural 

or legal person who 

professionally develops, 

manufactures, processes, 

treats, sells or imports 

products (producer of the 

product) has extended 

producer responsibility. 

 

Such measures may 

include an acceptance of 

returned products and of 

the waste that remains 

after those products have 

been used, as well as the 

subsequent management 

of the waste and 

financial responsibility 

for such activities. These 

measures may include 

the obligation to provide 

publicly available 

information as to the 

extent to which the 

product is re-usable and 

recyclable. 

члан 25. 

став  1. 

закон 

 

 

 

 

 

 

 

 

члан 25. 

став  2. 

закон 

 

 

 

члан79. 

став . 4. 

закон 

 

 

 

 

 

 

 

чл. 4. и 5. 

уредба  

 

Произвођач производа 

користи технологије и 

развија производњу на 

начин који обезбеђује 

рационално коришћење 

природних ресурса, 

материјала и енергије, 

подстиче поновно 

коришћење и рециклажу 

производа и амбалаже на 

крају животног циклуса и 

промовише еколошки 

одрживо управљање 

природним ресурсима.  

Произвођач или увозник 

чији производ  после 

употребе  постаје опасан 

отпад дужан је да тај отпад 

преузме после употребе, 

без накнаде трошкова и са 

њима поступити  у складу  

са  овим законом и другим 

прописима. 

Произвођач и/или увозник 

производа који после 

употребе постају посебни 

токови отпада плаћа 

накнаду  

 

Уредба о производима који 

после употребе постају 

посебни токови отпада, 

обрасцу дневне евиденције 

о количини и врсти 

произведених и увезенихх 

производа и годишњег 

извештаја.... ("Сл. гласник 

РС", бр. 54/10, 86/11, 15/12 

и  3/14) 

Делимично 

усклађено 
Дискрециона 

одредба 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом и 

подзаконских 

прописа 

 



8.2 
Member States may take 

appropriate measures to 

encourage the design of 

products in order to 

reduce their 

environmental impacts 

and the generation of 

waste in the course of 

the production and 

subsequent use of 

products, and in order to 

ensure that the recovery 

and disposal of products 

that have become waste 

take place in accordance 

with Articles 4 and 13. 

 

Such measures may 

encourage, inter alia, the 

development, production 

and marketing of 

products that are suitable 

for multiple use, that are 

technically durable and 

that are, after having 

become waste, suitable 

for proper and safe 

recovery and 

environmentally 

compatible disposal. 

арт 38. 

закон 

 Усклађено Дискрециона 

одредба 

  



8.3 
When applying extended 

producer responsibility, 

Member States shall take 

into account the 

technical feasibility and 

economic viability and 

the overall 

environmental, human 

health and social 

impacts, respecting the 

need to ensure the proper 

functioning of the 

internal market. 

члан 38. 

закон 

 Усклађено Дискрециона 

одредба 

  

8.4 
The extended producer 

responsibility shall be 

applied without 

prejudice to the 

responsibility for waste 

management as provided 

for in Article 15(1) and 

without prejudice to 

existing waste stream 

specific and product 

specific legislation. 

   Дискрециона 

одредба 

 
 



9 
Prevention of waste 

 

Following the 

consultation of 

stakeholders, the 

Commission shall 

submit to the European 

Став liament and the 

Council the following 

reports accompanied, if 

appropriate, by proposals 

for measures required in 

support of the prevention 

activities and the 

implementation of the 

waste prevention 

programmes referred to 

in Article 29 covering: 

   непреносиво Обавеза Комисије   
 

 

9(а) 
by the end of 2011, an 

interim report on the 

evolution of waste 

generation and the scope 

of waste prevention, 

including the 

formulation of a product 

eco-design policy 

addressing both the 

generation of waste and 

the presence of 

hazardous substances in 

waste, with a view to 

promoting technologies 

focusing on durable, re-

usable and recyclable 

products; 

 

  непреносиво Обавеза Комисије  
 



9(b) 
by the end of 2011, the 

formulation of an action 

plan for further support 

measures at European 

level seeking, in став 

ticular, to change current 

consumption patterns; 

  непреносиво Обавеза Комисије  
 

9(c) 
by the end of 2014, the 

setting of waste 

prevention and 

decoupling objectives 

for 2020, based on best 

available practices 

including, if necessary, a 

revision of the indicators 

referred to in Article 

29(4). 

  непреносиво Обавеза Комисије  
 

10 
Recovery 

 
 

Делимично 

усклађено 

   

10.1 
Member States shall take 

the necessary measures 

to ensure that waste 

undergoes recovery 

operations, in 

accordance with Articles 

4 and 13. 

члан 38. 

став  1. 

 

 

Надлежни орган за 

управљање отпадом 

предузима неопходне мере 

које обезбеђују да се 

операције поновног 

искоришћења отпада врше 

у складу са чл. 3. и 6. овог 

закона. 

 

Делимично 

усклађено 

  
Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом  



10.2 
Where necessary to 

comply with став agraph 

1 and to facilitate or 

improve recovery, waste 

shall be collected seстав 

ately if technically, 

environmentally and 

economically practicable 

and shall not be mixed 

with other waste or other 

material with different 

properties. 

члан 26. 

став 1 

тачка  5) 

 закон 

 

 

Делимично 

усклађено 

   Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом 

11 
Re-use and recycling 

  Делимично 

усклађено 

   



11.1 
Member States shall take 

measures, as appropriate, 

to promote the re-use of 

products and preстав ing 

for re-use activities, 

notably by encouraging 

the establishment and 

support of re-use and 

repair networks, the use 

of economic instruments, 

procurement criteria, 

quantitative objectives or 

other measures. 

 

 

 

 

 

Member States shall take 

measures to promote 

high quality recycling 

and, to this end, shall set 

up seстав ate collections 

of waste where 

technically, 

environmentally and 

economically practicable 

and appropriate to meet 

the necessary quality 

standards for the relevant 

recycling sectors 

 

 

Subject to Article 10(2), 

by 2015 seстав ate 

collection shall be set up 

for at least the following: 

paper, metal, plastic and 

glass. 

члан 38.  

став  1. и 

2.  

закон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст.  3. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

члан 52. 

став  2.  

Надлежни орган за 

управљање отпадом 

предузима одговарајуће 

мере за подстицање 

поновне употребе и 

припреме за поновну 

употребу производа, где је 

то могуће, а нарочито: 

развојем система за 

репарацију и поновну 

употребу производа, 

применом економских 

инструмената, критеријума 

при спровођењу поступка 

јавних набавки, као и 

утврђивањем других 

циљева и мера. 

Надлежни орган за 

управљање отпадом 

предузима и мере којима се 

обезбеђује висок квалитет 

рециклаже и, у том циљу, 

успоставља одвојено 

сакупљање отпада  где је 

технички, еколошки и 

економски изводљиво и 

одговарајуће, ради 

испуњења неопходних 

стандарда квалитета за 

релевантне области 

рециклаже. 

Прелазне и завршне 

одредбе Предлога закона 

Стратегија управљања 

отпадом  за период 2010 – 

2019  („Службени гласник 

РС”, број 29/10) 

Национални план заштите 

животне средине 

(„Службени гласник РС”, 

број 12/10) 

Делимично 

усклађено 

  Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11.2 
In order to comply with 

the objectives of this 

Directive, and move 

towards a European 

recycling society with a 

high level of resource 

efficiency, Member 

States shall take the 

necessary measures 

designed to achieve the 

following targets: 

 
Стратегија управљања 

отпадом  за период 2010 – 

2019  („Службени гласник 

РС”, број 29/10) 

Национални план заштите 

животне средине 

(„Службени гласник РС”, 

број 12/10) 

 

    



11.2(a) 
by 2020, the preстав ing 

for re-use and the 

recycling of waste 

materials such as at least 

paper, metal, plastic and 

glass from households 

and possibly from other 

origins as far as these 

waste streams are similar 

to waste from 

households, shall be 

increased to a minimum 

of overall 50 % by 

weight; 

Стратеги

ја 

управља

ња 

отпадом  

за 

период 

2010 – 

2019  

дугороч

ни 

циљеви 

(2015-

2019) 

 

члан 

38.ст. 6. 

и 10. 

закон 

 

 

 

 

 

члан 43. 

став .4. 

тачка  1) 

закон 

 

 

Уредба о 

утврђива

њу 

плана 

смањења 

амбалаж

ног 

отпада 

за 

период 

од 2010. 

до 2014. 

године 

Стратегија управљања 

отпадом  за период 2010 – 

2019  („Службени гласник 

РС”, број 29/10)  

Дугорочни циљеви (2015-

2019) 

- Постићи стопу поновног 

искоришћења и рециклаже 

амбалажног отпада 

(стакло, папир, картон, 

метал и пластика) на 25% 

од његове количине; 

 

 

 

Министар ближе прописује 

услове и начин сакупљања, 

транспорта, третмана, 

односно складиштења, 

поновног искоришћења и 

рециклаже отпада који се 

користи као секундарна 

сировина или за добијање 

енергије. 

Јединица локалне 

самоуправе, у складу са 

локалним планом, уређује 

и организује: 

1)селекцију и одвојено 

сакупљање отпада, 

укључујући и учесталост 

сакупљања отпада ради 

рециклаже (папир, метал, 

пластика и стакло); 

Уредба о утврђивању 

Плана смањења 

амбалажног отпада за 

период од 2010. до 2014. 

године („Службени 

гласник РС”, број 88/09) 

 

Делимично 

усклађено. 

  Усклађеност се  

постиже: 

- ступањем на 

снагу Закона о 

изменама и 

допунама Закона о 

управљању 

отпадом 

 

 

- доношењем 

Правилника о 

условима  и 

начину сакупљања, 

транспорта, 

третмана, односно 

складиштења, 

поновног 

искоришћења и 

рециклаже отпада 

који се користи као 

секундарна 

сировина или за 

добијање енергије, 

 



11.2(b) 
by 2020, the preстав ing 

for re-use, recycling and 

other material recovery, 

including backfilling 

operations using waste to 

substitute other 

materials, of non-

hazardous construction 

and demolition waste 

excluding naturally 

occurring material 

defined in category 17 

05 04 in the list of waste 

shall be increased to a 

minimum of 70 % by 

weight. 

Стратегиј

а 

управља

ња 

отпадом  

за период 

2010 – 

2019   

дугорочн

и циљеви  

(2015-

2019) 

 

 

 

 

члан 

38.став  

10. закон 

 

 

 

 

 

 

 

Стратегија управљања 

отпадом  за период 2010 – 

2019  („Службени гласник 

РС”, број 29/10) 

Дугорочни циљеви  (2015-

2019) 

 

 -  Успоставити систем 

управљања грађевинским 

отпадом и отпадом који 

садржи азбест.  

 

 

 

 

Министар ближе прописује 

услове и начин сакупљања, 

транспорта, третмана, 

односно складиштења, 

поновног искоришћења и 

рециклаже отпада који се 

користи као секундарна 

сировина или за добијање 

енергије. 

Делимична 

усклађеност. 

  Усклађеност се  

постиже: 

- ступањем на 

снагу Закона о 

изменама и 

допунама Закона о 

управљању 

отпадом 

 



11.3 
The Commission shall 

establish detailed rules 

on the application and 

calculation methods for 

verifying compliance 

with the targets set out in 

став agraph 2 of this 

Article, considering 

Regulation (EC) No 

2150/2002 of the 

European Став liament 

and of the Council of 25 

November 2002 on 

waste statistics [25]. 

These can include 

transition periods for 

Member States which, in 

2008, recycled less than 

5 % of either categories 

of waste referred to in 

став agraph 2. Those 

measures, designed to 

amend non-essential 

elements of this 

Directive by 

supplementing it, shall 

be adopted in accordance 

with the regulatory 

procedure with scrutiny 

referred to in Article 

39(2) of this Directive. 

  Непреносиво    



11.4 
By 31 December 2014 at 

the latest, the 

Commission shall 

examine the measures 

and the targets referred 

to in став agraph 2 with 

a view to, if necessary, 

reinforcing the targets 

and considering the 

setting of targets for 

other waste streams. The 

report of the 

Commission, 

accompanied by a 

proposal if appropriate, 

shall be sent to the 

European Став liament 

and the Council. In its 

report, the Commission 

shall take into account 

the relevant 

environmental, 

economic and social 

impacts of setting the 

targets. 

  Непреносиво    



11.5 
Every three years, in 

accordance with Article 

37, Member States shall 

report to the 

Commission on their 

record with regard to 

meeting the targets. If 

targets are not met, this 

report shall include the 

reasons for failure and 

the actions the Member 

State intends to take to 

meet those targets. 

  Непреносиво    

12 
Disposal  

 

Member States shall 

ensure that, where 

recovery in accordance 

with Article 10(1) is not 

undertaken, waste 

undergoes safe disposal 

operations which meet 

the provisions of Article 

13 on the protection of 

human health and the 

environment. 

члан 42. 

став  7. 

закон 

 

Одлагање отпада на 

депонију 

 

Потпуно 

усклађено 

Уредба о одлагању 

отпада на депоније 

(„Службени гласник 

РС”, број 92/10) 

 

  



13 
Protection of human 

health and the 

environment 

 

Member States shall take 

the necessary measures 

to ensure that waste 

management is carried 

out without endangering 

human health, without 

harming the environment 

and, in став ticular: 

члан 3. 

став .1. 

Закон 

 

Управљање отпадом врши 

се на начин којим се 

обезбеђује најмањи ризик 

по угрожавање живота и 

здравља људи и животне 

средине, контролом и 

мерама смањења:  

 

Потпуно 

усклађено 

   

13(a) 
without risk to water, air, 

soil, plants or animals; 
члан 3. 

став 1. 

тач.  1) и 

2) 

Закон 

 

1) загађења вода, ваздуха и 

земљишта;  

2) опасности по биљни и 

животињски свет;  

 

Потпуно 

усклађено 

   

13(b) 
without causing a 

nuisance through noise 

or odours; 

члан 3. 

став 1. 

тачка  5)  

закон 

 

 

нивоа буке и непријатних 

мириса 

Потпуно 

усклађено 

   

13(c) 
Without adversely 

affecting the countryside 

or places of special 

interest. 

члан 

3.став 1. 

тачка  4)  

закон 

 

негативних утицаја на 

пределе и природна добра 

посебних вредности; 

Потпуно 

усклађено 

   



14 
Costs 

 
члан 79. 

ст. 4, 5. и 

7.  

закон 

 

Цена услуга за 

управљање отпадом 

 

Делимично 

усклађено 

Уредба о 

производима који 

после употребе 

постају посебни 

токови отпада, 

обрасцу дневне 

евиденције о 

количини и врсти 

произведених и 

увезених производа 

и годишњем 

извештају, начину и 

роковима 

достављања 

годишњег извештаја, 

обвезницима 

плаћања накнаде, 

критеријумима за 

обрачун, висину и 

начин обрачунавања 

и плаћања накнаде 

(„Службени гласник 

РС”, број 54/10) 

 Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом 

 



14.1 
In accordance with the 

polluter-pays principle, 

the costs of waste 

management shall be 

borne by the original 

waste producer or by the 

current or previous waste 

holders. 

члан 79. 

став 7.  

члан 27. 

ст. 3. и 4. 

закон 

Законски основ за уредбу Делимично 

усклађено 

Уредба о 

производима који 

после употребе 

постају посебни 

токови отпада, 

обрасцу дневне 

евиденције о 

количини и врсти 

произведених и 

увезених производа 

и годишњем 

извештају, начину и 

роковима 

достављања 

годишњег извештаја, 

обвезницима 

плаћања накнаде, 

критеријумима за 

обрачун, висину и 

начин обрачунавања 

и плаћања накнаде 

(„Службени гласник 

РС”, број 54/10) 

 Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом 

 



14.2 
Member States may 

decide that the costs of 

waste management are to 

be borne став tly or 

wholly by the producer 

of the product from 

which the waste came 

and that the distributors 

of such product may 

share these costs. 

члан 79. 

став 7.  

члан 27. 

став 3. 

закон 

Законски основ за уредбу Делимично 

усклађено 

Уредба о 

производима који 

после употребе 

постају посебни 

токови отпада, 

обрасцу дневне 

евиденције о 

количини и врсти 

произведених и 

увезених производа 

и годишњем 

извештају, начину и 

роковима 

достављања 

годишњег извештаја, 

обвезницима 

плаћања накнаде, 

критеријумима за 

обрачун, висину и 

начин обрачунавања 

и плаћања накнаде 

(„Службени гласник 

РС”, број 54/10) 

 Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом 

 

15 
Responsibility for waste 

management 
чл. 26. и   

27.  

закон 

Одговорност 

произвођача отпада  

Одговорност власника и 

држаоца  отпада  

 

Делимично 

усклађено 

  Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом (Арт. 26) 

 



15.1 
Member States shall take 

the necessary measures 

to ensure that any 

original waste producer 

or other holder carries 

out the treatment of 

waste himself or has the 

treatment handled by a 

dealer or an 

establishment or 

undertaking which 

carries out waste 

treatment operations or 

arranged by a private or 

public waste collector in 

accordance with Articles 

4 and 13. 

чл. 26,  

27. и  28a 

члан 5. 

став  1. 

тач.   22a) 

32a) 

закон 

Одговорност 

произвођача отпада  

Одговорност власника 

отпада  

Посрдник, трговац 

Делимично 

усклађено 

  Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом 



15.2 
When the waste is 

transferred from the 

original producer or 

holder to one of the 

natural or legal persons 

referred to in став 

agraph 1 for preliminary 

treatment, the 

responsibility for 

carrying out a complete 

recovery or disposal 

operation shall not be 

discharged as a general 

rule. 

 

Without prejudice to 

Regulation (EC) No 

1013/2006, Member 

States may specify the 

conditions of 

responsibility and decide 

in which cases the 

original producer is to 

retain responsibility for 

the whole treatment 

chain or in which cases 

theresponsibility of the 

producer and the holder 

can be shared or 

delegated among the 

actors of the treatment 

chain. 

члан 27. 

став 3.  

закон 

Трошкове одлагања сноси 

држалац (власник) који 

непосредно предаје отпад 

на руковање сакупљачу 

отпада или постојењу за 

управљање отпадом и/или 

претходни држалац 

(власник) или произвођач 

производа од којег потиче 

отпад. 

 

Потпно 

усклађено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дискрециона 

одредба 

   



15.3 
Member States may 

decide, in accordance 

with Article 8, that the 

responsibility for 

arranging waste 

management is to be 

borne став tly or wholly 

by the producer of the 

product from which the 

waste came and that 

distributors of such 

product may share this 

responsibility. 

члан 27. 

став 3.  

закон 

Трошкове одлагања сноси 

држалац (власник) који 

непосредно предаје отпад 

на руковање сакупљачу 

отпада или постојењу за 

управљање отпадом и/или 

претходни држалац 

(власник) или произвођач 

производа од којег потиче 

отпад. 

Потпно 

усклађено 

   

15.4 
Member States shall take 

the necessary measures 

to ensure that, within 

their territory, the 

establishments or 

undertakings which 

collect or transport waste 

on a professional basis 

deliver the waste 

collected and transported 

to appropriate treatment 

installations respecting 

the provisions of Article 

13. 

члан 35. 

закон 

 
Делимично 

усклађено 

  Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом 

16 
Principles of self-

sufficiency and 

proximity 

члан 6. 

закон 

     

16.1 
Member States shall take 

appropriate measures, in 

cooperation with other 

Member States where 

this is necessary or 

advisable, to establish an 

  
непреносиво 

Не ствара обавезу за 

државу нечланицу 

  



integrated and adequate 

network of waste 

disposal installations and 

of installations for the 

recovery of mixed 

municipal waste 

collected from private 

households, including 

where such collection 

also covers such waste 

from other producers, 

taking into account best 

available techniques. 

 

By way of derogation 

from Regulation (EC) 

No 1013/2006, Member 

States may, in order to 

protect their network, 

limit incoming 

shipments of waste 

destined to incinerators 

that are classified as 

recovery, where it has 

been established that 

such shipments would 

result in national waste 

having to be disposed of 

or waste having to be 

treated in a way that is 

not consistent with their 

waste management 

plans. Member States 

shall notify the 

Commission of any such 

decision. Member States 



may also limit outgoing 

shipments of waste on 

environmental grounds 

as set out in Regulation 

(EC) No 1013/2006 

 

16.2 
The network shall be 

designed to enable the 

Community as a whole 

to become self-sufficient 

in waste disposal as well 

as in the recovery of 

waste referred to in став 

agraph 1, and to enable 

Member States to move 

towards that aim 

individually, taking into 

account geographical 

circumstances or the 

need for specialised 

installations for certain 

types of waste. 

  непреносиво Не ствара обавезу за 

државу нечланицу 

  

16.3 
The network shall enable 

waste to be disposed of 

or waste referred to in 

став agraph 1 to be 

recovered in one of the 

nearest appropriate 

installations, by means 

of the most appropriate 

methods and 

technologies, in order to 

ensure a high level of 

protection for the 

environment and public 

health. 

Члан 6.  
Примена начела 

самодовољности 

подразумева упостављање 

интегрисне и одговарајуће 

мреже постројења за 

поновно искоришћење и 

одлагање мешаног 

комуналног отпада 

сакупљеног из 

домаћинстава, укључујући 

сакупљање ове врсте 

отпада који настаје код 

других произвођача 

отпада, узимајући у обзир 

непреносиво Не ствара обавезу за 

државу нечланицу 

  



најбоље доступне технике, 

у складу са овим законом.  

Мрежа тих постројења 

треба да буде пројектована 

тако да омогући Републици 

Србији остваривање начела 

самодовољности у 

одлагању отпада, као и у 

поновном искоришћењу 

отпада, узимајући у обзир 

географске карактеристике 

региона  и потребу за 

посебним постројењима за 

поједине врсте отпада. Oва 

мрежа треба да омогући 

одлагање или поновно 

искоришћење отпада у 

једном од најближих 

одговарајућих постројења, 

најпримеренијим методама 

и технологијама, како би се 

осигурао висок ниво 

заштите животне средине и 

јавног здравља. 

16.4 
The principles of 

proximity and self-

sufficiency shall not 

mean that each Member 

State has to possess the 

full range of final 

recovery facilities within 

that Member State. 

  непреносиво Не ствара обавезу за 

државу нечланицу 

  

17 
Control of hazardous 

waste 
      



17.1 
Member States shall take 

the necessary action to 

ensure that the 

production, collection 

and transportation of 

hazardous waste, as well 

as its storage and 

treatment, are carried out 

in conditions providing 

protection for the 

environment and human 

health in order to meet 

the provisions of Article 

13, including action to 

ensure traceability from 

production to final 

destination and control 

of hazardous waste in 

order to meet the 

requirements of Articles 

35 and 36. 

члан 44. 

став  1 

члан 2. 

члан 46. 

 чл. 31. и 

59. – 70. 

85. став  

1. тач.  3) 

-7), 10) 

члан 86. 

тачка  3)-

10), 11)-

13), 17)-

41) 

закон 

Производња, сакупљање и 

транспорт опасног отпада, 

као и његово складиштење 

и третман, обављају се под 

условима који обезбеђују 

заштиту животне средине и 

здравље људи, у складу са 

чланом 3. овог закона, 

укључујући све активности 

од производње до третмана 

опасног отпада, у складу са 

извештавањем о отпаду, 

надзором и казненим 

одредбама на начин 

прописан овим законом. 

46. Документ о кретању 

отпада,  

31. Квалификовано лице 

одговорно за стручни рад  

59-70. ДОЗВОЛЕ ЗА 

УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ 

85. 86 – Инспекцијски 

надзор 

 

Делимично 

усклађено 

  

 

 

 

Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом 

18 
Ban on the mixing of 

hazardous waste 

 

члан 43. 

став 2.  

члан 44. 

став 6.  

закон 

 

Забрањено је мешати 

опасан отпад са 

комуналним отпадом 

Забрањено је мешање 

различитих категорија 

опасног отпада или 

мешање опасног отпада са 

неопасним отпадом, 

другим супстанцама и 

материјама, осим у 

Делимично 

усклађено 

  Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом 



постројењима за које је 

издата дозвола за третман 

опасног отпада у складу са 

овим законом, под 

условима утвђеним у 

дозволи уз примену 

најбоље доступних техника 

и под надзором 

квалификованог лица. 

 

18.1 
Member States shall take 

the necessary measures 

to ensure that hazardous 

waste is not mixed, 

either with other 

categories of hazardous 

waste or with other 

waste, substances or 

materials. Mixing shall 

include the dilution of 

hazardous substances. 

члан 43. 

став .2.  

 

члан 44. 

став 6. 

закон 

  

Забрањено је мешати 

опасан отпад са 

комуналним отпадом 

Забрањено је мешање 

различитих категорија 

опасног отпада или 

мешање опасног отпада са 

неопасним отпадом, 

другим супстанцама и 

материјама, осим у 

постројењима за које је 

издата дозвола за третман 

опасног отпада у складу са 

овим законом, под 

условима утвђеним у 

дозволи уз примену 

најбоље доступних техника 

и под надзором 

квалификованог лица. 

Делимично 

усклађено 

  Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом 

18.2 
By way of derogation 

from став agraph 1, 

Member States may 

allow mixing provided 

that: 

члан 44. 

став  6. 

 

Забрањено је мешање 

различитих категорија 

опасног отпада или 

мешање опасног отпада са 

неопасним отпадом, 

другим супстанцама и 

Делимично 

усклађено 

  Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 



материјама, осим: 

1) у 

постројењима за 

које је издата 

дозвола за третман 

опасног отпада у 

складу са чланом 

64. овог закона; 

2)  ако се 

примењује члан 3. 

овог закона и не 

долази до штетног 

дејства управљања 

отпадом на здравље 

људи и животну 

средину; 

3)  под условима 

утврђеним у 

дозволи уз примену 

најбоље доступних 

техника и под 

надзором 

квалификованог 

лица. 

о управљању 

отпадом 

18.2(a) 
the mixing operation is 

carried out by an 

establishment or 

undertaking which has 

obtained a permit in 

accordance with Article 

23; 

чл.31. и 

59. – 70. 

члан 46. 

став 9.   

закон 

 

31. Квалификовано лице 

одговорно за стручни 

рад  

VIII. ДОЗВОЛЕ ЗА 

УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ  

Потпуно 

усклађено 

Правилник о  

образцу Документа о 

кретању опасног 

отпада и упутству за 

његово попуњавање. 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 72/09 и 

114/13) 

  

18.2(b) 
the provisions of Article 

13 are complied with 

and the adverse impact 

члан 31. 

и 59. – 

31. Квалификовано лице 

одговорно за стручни 

Делимично 

усклађено 

Правилник о  

образцу Документа о 

кретању опасног 

 Потпуна 

усклађеност 

постиже се  



of the waste 

management on human 

health and the 

environment is not 

increased; 

70. 

члан 46. 

став 9.   

закон 

 

рад  

VIII. ДОЗВОЛЕ ЗА 

УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ  

отпада и упутству за 

његово попуњавање. 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 72/09 и 

114/13) 

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом 

18.2(c) 
the mixing operation 

conforms to best 

available techniques. 

члан 44. 

став 6 

закон 

 

Забрањено је мешање 

различитих категорија 

опасног отпада или 

мешање опасног отпада са 

неопасним отпадом, 

другим супстанцама и 

материјама, осим: 

1) у постројењима за које је 

издата дозвола за третман 

опасног отпада у складу са 

чланом 64. овог закона; 

2) ако се примењује члан 3. 

овог закона и не долази до 

штетног дејства 

управљања отпадом на 

здравље људи и животну 

средину; 

3) под условима утврђеним 

у дозволи уз примену 

најбоље доступних техника 

и под надзором 

квалификованог лица. 

 

Делимично 

усклађено 

  Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом 

18.3 
Subject to technical and 

economic feasibility 
члан 44. 

став 8 

У складу са техничким и 

економским 
Делимично   Потпуна 

усклађеност 



criteria, where hazardous 

waste has been mixed in 

a manner contrary to 

став agraph 1, seстав 

ation shall be carried out 

where possible and 

necessary in order to 

comply with Article 13. 

закон 

 

члан 43. 

став 3. 

закон 

 

критеријумима 

изводљивости,  када је 

опасан отпад помешан на 

начин супротан  одредбама 

овог члана, одвајање се 

врши уколико је то могуће 

и неопходно у постројењу 

из става 6. овог члана, под 

надзором квалификованог 

лица, у складу са са чланом 

3. овог закона.. 

Комунални отпад који је 

већ измешан са опасним 

отпадом раздваја се ако је 

то економски исплативо, у 

противном, тај отпад се 

сматра опасним.  

 

усклађено постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом 

19 
Labelling of hazardous 

waste 
  Делимично 

усклађено 

   

19.1 
Member States shall take 

the necessary measures 

to ensure that, in the 

course of collection, 

transport and temporary 

storage, hazardous waste 

is packaged and labelled 

in accordance with the 

international and 

Community standards in 

force. 

члан 44. 

ст. 4. и 5.  

 

члан 44. 

став 12. 

закон 

 

Приликом сакупљања, 

разврставања, 

складиштења, транспорта, 

поновног искоришћења и 

одлагања, опасан отпад се 

пакује и обележава на 

начин који обезбеђује 

сигурност по здравље 

људи и животну средину.  

Опасан отпад се пакује 

према карактеристикама 

опасног отпада (запаљив, 

експлозиван, инфективан и 

др.) и обележава у складу 

Делимично 

усклађено 

Правилник о начину 

складиштења, 

паковања и 

обележавања 

опасног отпада 

(„Службени гласник 

РС”, број 92/10) 

 

 Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом 



са законом којим се 

уређује транспорт опасног 

терета и овим законом.  

 

 

19.2 
Whenever hazardous 

waste is transferred 

within a Member State, 

it shall be accompanied 

by an identification 

document, which may be 

in electronic format, 

containing the 

appropriate data 

specified in Annex IB to 

Regulation (EC) No 

1013/2006. 

члан 46. 

став  10. 

закон 

 

Законски основ за 

правилник 

Делимично 

усклађено 

Правилник о  

образцу Документа о 

кретању опасног 

отпада и упутству за 

његово попуњавање. 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 72/09 и  

114/13) 

 Прецизирање се 

постиже  ступањем 

на снагу Закона о 

изменама и 

допунама Закона о 

управљању 

отпадом 

20 
Hazardous waste 

produced by households  

Articles 17, 18, 19 and 

35 shall not apply to 

mixed waste produced 

by households. 

Articles 19 and 35 shall 

not apply to seстав ate 

fractions of hazardous 

waste produced by 

households until they are 

accepted for collection, 

disposal or recovery by 

an establishment or an 

undertaking which has 

obtained a permit or has 

been registered in 

члан 43. 

став 3.  

члан 44. 

став 10. 

закон 

 

Комунални отпад који је 

већ измешан са опасним 

отпадом раздваја се ако је 

то економски исплативо, у 

противном, тај отпад се 

сматра опасним.  

Одредба из става 5. овог 

члана не примењује се на 

издвојене делове опасног 

отпада настале из 

домаћинства пре него што 

буду сакупљени, одложени 

или поново искоришћени 

од стране  оператера који 

имају дозволу или су 

регистровани у складу са 

одредбама које се односе 

на издавање дозволе или 

Делимично 

усклађено 

  Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом 



accordance with Articles 

23 or 26. 

регистре издатих дозвола 

прописаним овим законом. 

 

21 
Waste oils 

 члан 48. 

закон 

 

Управљање отпадним 

уљима   

 

 

Потпуно 

усклађено 

Правилник о 

условима, начину и 

поступку управљања 

отпадним уљима 

(„Службени гласник 

РС”, број.71/10) 

 

  

21.1 
Without prejudice to the 

obligations related to the 

management of 

hazardous waste laid 

down in Articles 18 and 

19, Member States shall 

take the necessary 

measures to ensure that: 

члан4 8. 

закон 

 

Управљање отпадним 

уљима  

 

 

Потпуно 

усклађено 

Правилник о 

условима, начину и 

поступку управљања 

отпадним уљима 

(„Службени гласник 

РС”, број 71/10) 

 

  

21.1(a) 
waste oils are collected 

seстав ately, where this 

is technically feasible; 

члан 48. 

ст. 4. и 5. 

закон 

 

Власници отпадних уља 

који нису произвођачи 

отпадног уља дужни су да 

отпадно уље предају лицу 

које врши сакупљање и 

третман. 

Лице које врши 

сакупљање, складиштење и 

третман отпадних уља 

мора да има дозволу, да 

води и чува евиденцију о 

отпадним уљима и о 

количини која је 

сакупљена, ускладиштена 

или третирана, као и о 

коначном одлагању 

Потпуно 

усклађено 

   



остатака после третмана и 

податке о томе доставља 

Агенцији. 

21.1(б) 
waste oils are treated in 

accordance with Articles 

4 and 13; 

члан 48. 

ст. 2. и 5. 

закон 

 

Забрањено је:  

1)испуштање или 

просипање отпадних уља у 

или на земљиште, 

површинске и подземне 

воде и у канализацију;  

2) одлагање отпадних 

уља и неконтролисано 

испуштање остатака од 

прераде отпадних уља;  

3) мешање отпадних 

уља током сакупљања и 

складиштења са ПЦБ и 

коришћеним ПЦБ или 

халогеним материјама и са 

материјама које нису 

отпадна уља, или мешање 

са опасним отпадом;  

4) свака врста прераде 

отпадних уља која загађује 

ваздух у концентрацијама 

изнад прописаних 

граничних вредности  

Лице које врши 

сакупљање, складиштење и 

третман отпадних уља 

мора да има дозволу, да 

води и чува евиденцију о 

отпадним уљима и о 

количини која је 

сакупљена, ускладиштена 

или третирана, као и о 

Потпуно 

усклађено 

 

 

  



коначном одлагању 

остатака после третмана и 

податке о томе доставља 

Агенцији 

21.1(c) 
where this is technically 

feasible and 

economically viable, 

waste oils of different 

characteristics are not 

mixed and waste oils are 

not mixed with other 

kinds of waste or 

substances, if such 

mixing impedes their 

treatment. 

члан 48. 

став 2. 

закон 

 

Забрањено је:  

1)испуштање или 

просипање отпадних уља у 

или на земљиште, 

површинске и подземне 

воде и у канализацију;  

2) одлагање отпадних 

уља и неконтролисано 

испуштање остатака од 

прераде отпадних уља;  

3) мешање отпадних 

уља током сакупљања и 

складиштења са ПЦБ и 

коришћеним ПЦБ или 

халогеним материјама и са 

материјама које нису 

отпадна уља, или мешање 

са опасним отпадом;  

4) свака врста прераде 

отпадних уља која загађује 

ваздух у концентрацијама 

изнад прописаних 

граничних вредности 

Потпуно 

усклађено 

   

21.2 
For the purposes of 

seстав ate collection of 

waste oils and their 

proper treatment, 

Member States may, 

according to their 

national conditions, 

apply additional 

  Непреносиво Дискрециона 

одредба 

  



measures such as 

technical requirements, 

producer responsibility, 

economic instruments or 

voluntary agreements. 

21.3 
If waste oils, according 

to national legislation, 

are subject to 

requirements of 

regeneration, Member 

States may prescribe that 

such waste oils shall be 

regenerated if 

technically feasible and, 

where Articles 11 or 12 

of Regulation (EC) No 

1013/2006 apply, restrict 

the transboundary 

shipment of waste oils 

from their territory to 

incineration or co-

incineration facilities in 

order to give priority to 

the regeneration of waste 

oils. 

  Непреносиво Дискрециона 

одредба 

  

22 
Bio-waste  

 

Member States shall take 

measures, as appropriate, 

and in accordance with 

Articles 4 and 13, to 

encourage: 

члан 35. 

став 3. 

закон 

Надлежни орган 

предузима одговарајуће 

мере у складу са чланом 6. 

став 1. тачка 3) и чланом 

3.овог закона тако да 

подстакне: 

4) одвојено 

сакупљање 

биоотпада за 

потребе 

компостирања и 

Делимично 

усклађено 

  Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом 



дигестије, 

5)  третман 

биоотпада на 

такав начин да 

обезбеђује висок 

ниво заштите 

животне 

средине, 

6)  употребу 

матријала 

безбедних за 

животну 

средину 

произведених из 

биоотпада. 

22(a) 
the seстав ate collection 

of bio-waste with a view 

to the composting and 

digestion of bio-waste; 

члан 35. 

став 3. 

закон 

Биоразградиви отпад 

сакупља се одвојено за 

потребе компостирања и 

дигестије. 

Надлежни орган предузима 

одговарајуће мере у складу 

са чланом 6. став 1. тачка 

3) и чланом 3.овог закона 

тако да подстакне: 

1)одвојено сакупљање 

биоотпада за потребе 

компостирања и дигестије, 

2) третман биоотпада на 

такав начин да обезбеђује 

висок ниво заштите 

животне средине, 

3) употребу матријала 

безбедних за животну 

средину произведених из 

биоотпада. 

Делимично 

усклађено 

  Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом 



22(b) 
the treatment of bio-

waste in a way that 

fulfils a high level of 

environmental 

protection; 

члан 40. 

став 3 

закон 

 Потпуно 

склађено 

   

22(c) 
the use of 

environmentally safe 

materials produced from 

bio-waste. 

 

The Commission shall 

carry out an assessment 

on the management of 

bio-waste with a view to 

submitting a proposal if 

appropriate. The 

assessment shall 

examine the opportunity 

of setting minimum 

requirements for bio-

waste management and 

quality criteria for 

compost and digestate 

from bio-waste, in order 

to guarantee a high level 

of protection for human 

health and the 

environment. 

члан 40. 

став  1. 

члан 38. 

став  5. 

закон 

 Делимично 

усклађено 

  Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом 

23 
Issue of permits 

      

23.1 
Member States shall 

require any 

establishment or 

undertaking intending to 

carry out waste treatment 

to obtain a permit from 

Чл. 62. и 

64. закон 

 

Захтев за издавање 

дозволе  

Садржај дозволе  

 

Делимично 

усклађено 

  Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 



the competent authority. 

Such permits shall 

specify at least the 

following: 

 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом 

23.1(a) 
the types and quantities 

of waste that may be 

treated; 

члан 64. 

став 2. 

тачка  5)  

закон 

 

податке о врсти и 

количини отпада који се 

поновно искоришћава или 

одлаже;  

 

Делимично 

усклађено 

  Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом 

23.1(b) 
for each type of 

operation permitted, the 

technical and any other 

requirements relevant to 

the site concerned; 

члан 64. 

став 2. 

тач.  1), 

2) и 4)  

закон 

  

1) податке о локацији;  

2) техничке и технолошке 

услове за рад постројења;  

4) податке о пореклу, 

одредишту и третману 

отпада;  

 

Делимично 

усклађено 

  Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом 

23.1(c) 
the safety and 

precautionary measures 

to be taken; 

члан 64. 

став 2. 

тачка  7)  

закон 

7)  мере заштите од удеса, 

укључујући услове за 

спречавање удеса и 

смањење последица удеса, 

мере заштите од пожара, 

као и процедуре за 

затварање постројења; 

Делимично 

усклађено 

  Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом 

23.1(d) 
the method to be used 

for each type of 

operation; 

члан 64. 

став 2. 

тачка  3), 

3) методе које се користе за 

сваку појединачну 

операцију; 

Делимично 

усклађено 

  Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 



закон Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом 

23.1(e) 
such monitoring and 

control operations as 

may be necessary; 

члан 64. 

став 2. 

тачка  6)  

закон 

6) процедуре за контролу 

рада постројења и 

мониторинг животне 

средине;  

 

 

Делимично 

усклађено 

  Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом 

23.1(f) 
such closure and after-

care provisions as may 

be necessary. 

члан 64. 

став 2. 

тачка  7)  

закон 

 

7)  мере заштите од удеса, 

укључујући услове за 

спречавање удеса и 

смањење последица удеса, 

мере заштите од пожара, 

као и процедуре за 

затварање постројења; 

 

Делимично 

усклађено 

  Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом 

23.2 
Permits may be granted 

for a specified period 

and may be renewable. 

члан 66. 

ст. 1, 2. и 

3.  

закон 

Дозвола за третман, 

односно складиштење, 

поновно искоришћење и 

одлагање издаје се на 

период од пет година. 

Изузетно од одредбе из 

става 1. овог члана, 

дозволе се могу издавати и 

за краћи период од пет 

година за рад нових 

постројења у области 

управљања отпадом која 

подлежу издавању 

Делимично 

усклађено 

  Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом 



интегрисане дозволе, за 

време трајања пробног 

рада, укључујући период 

до 240 дана по завршетку 

пробног рада. 

Дозвола се може обновити 

на захтев који се подноси 

120 дана пре истека 

важења дозволе ради 

обезбеђења континуитета 

важења дозволе 

 

23.3 
Where the competent 

authority considers that 

the intended method of 

treatment is 

unacceptable from the 

тачка  of view of 

environmental 

protection, in став 

ticular when the method 

is not in accordance with 

Article 13, it shall refuse 

to issue the permit. 

члан 65. 

став .1. 

тачка  2)  

закон 

2) нису испуњени услови у 

погледу метода управљања 

отпадом, односно ако је 

намеравана метода 

третмана неприхватљива 

са аспекта заштите 

животне средине, а 

посебно ако метода није у 

складу са чланом 3. овог 

закона;”. 

 

Делимично 

усклађено 

  Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом 

23.4 
It shall be a condition of 

any permit covering 

incineration or co-

incineration with energy 

recovery that the 

recovery of energy takes 

place with a high level of 

energy efficiency. 

члан 64. 

ст. 6.и 8. 

закон 

 

 Законски основ за 

правилник 

Делимично 

усклађено 

Правилник о 

садржини и изгледу 

дозволе за 

складиштење, 

третман и одлагање 

отпада („Службени 

гласник РС”, број 

96/09) 

 Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом 

23.5 
Provided that the 

requirements of this 
  Непреносиво Дискрециона   



Article are complied 

with, any permit 

produced pursuant to 

other national or 

Community legislation 

may be combined with 

the permit required 

under став agraph 1 to 

form a single permit, 

where such a format 

obviates the unnecessary 

duplication of 

information and the 

repetition of work by the 

operator or the 

competent authority. 

одредба 

24 
Exemptions from permit 

requirements  

 

Member States may 

exempt from the 

requirement laid down in 

Article 23(1) 

establishments or 

undertakings for the 

following operations: 

  Непреносиво Дискрециона 

одредба 

  

24(a) 
disposal of their own 

non-hazardous waste at 

the place of production; 

  Непреносиво Дискрециона 

одредба 

  

24(b) 
recovery of waste. 

  Непреносиво Дискрециона 

одредба 

  

25 
Conditions for 

exemptions 

члан 61. 

закон 

 

Правилн

 Дискрециона 

одредба 

 

 
  



ик о 

садржини 

потврде о 

изузимањ

у од 

обавезе 

прибавља

ња 

дозволе 

за 

складишт

ење 

инертног 

и 

неопасно

г отпада 

(„Службе

ни 

гласник 

РС”, број 

73/10) 

 

25.1 
Where a Member State 

wishes to allow 

exemptions, as provided 

for in Article 24, it shall 

lay down, in respect of 

each type of activity, 

general rules specifying 

the types and quantities 

of waste that may be 

covered by an 

exemption, and the 

method of treatment to 

be used. 

  Дискрециона 

одредба  

Напомена: 

министарство ће 

размотрити начин на 

који ће бити 

извршено 

усклађивање 

  



 

Those rules shall 

be designed to 

ensure that waste 

is treated in 

accordance with 

Article 13. In the 

case of disposal 

operations 

referred to in 

тачка  (a) of 

Article 24 those 

rules should 

consider best 

available 

techniques. 

 

25.2 
In addition to the general 

rules provided for in 

став agraph 1, Member 

States shall lay down 

specific conditions for 

exemptions relating to 

hazardous waste, 

including types of 

activity, as well as any 

other necessary 

requirement for carrying 

out different forms of 

recovery and, where 

relevant, the limit values 

for the content of 

hazardous substances in 

the waste as well as the 

emission limit values. 

  Дискрециона 

одредба 

Напомена: 

министарство ће 

размотрити начин на 

који ће бити 

извршено 

усклађивање 

 Дискрециона 

одредба 



25.3 
Member States shall 

inform the Commission 

of the general rules laid 

down pursuant to став 

agraphs 1 and 2. 

  Дискрециона 

одредба 

Напомена: 

министарство ће 

размотрити начин на 

који ће бити 

извршено 

усклађивање 

 Дискрециона 

одредба 

26 
Registration 

 

Where the following are 

not subject to permit 

requirements, Member 

States shall ensure that 

the competent authority 

keeps a register of: 

члан 76. 

закон 

Регистри у области 

управљања отпадом 
Делимично 

усклађено 

  Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом 

26(a) 
establishments or 

undertakings which 

collect or transport waste 

on a professional basis; 

члан 76. 

закон 

Регистри у области 

управљања отпадом 

Делимично 

усклађено 

Дискрециона 

одредба на основу 

члана 25 директиве 

 Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом 

26(b) 
dealers or brokers; 

члан 76. 

став 5.  

закон 

Регистар  посредника у 

управљању отпадом и 

трговаца отпадом је база 

података у којој се 

евидентирају подаци о 

посредницима, односно 

трговцима отпадом. 

 

Неусклађено    Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом 

26(c)  
establishments or 

undertakings which are 
  Дискрециона 

одредба 

Не ставра обавезу за 

државу чланицу 

  



subject to exemptions 

from the permit 

requirements pursuant to 

Article 24. 

 

Where possible, existing 

records held by the 

competent authority 

shall be used to obtain 

the relevant information 

for this registration 

process in order to 

reduce the administrative 

burden. 

 

27 
Minimum standards 

      

27.1 
Technical minimum 

standards for treatment 

activities which require a 

permit pursuant to 

Article 23 may be 

adopted where there is 

evidence that a benefit in 

terms of the protection 

of human health and the 

environment would be 

gained from such 

minimum standards. 

Those measures, 

designed to amend non-

essential elements of this 

Directive by 

supplementing it, shall 

be adopted in accordance 

with the regulatory 

procedure with scrutiny 

  Непреносиво Дискрециона 

одредба 

  



referred to in Article 

39(2). 

27.2 
Such minimum 

standards shall cover 

only those waste 

treatment activities that 

are not covered by 

Directive 96/61/EC or 

are not appropriate for 

coverage by that 

Directive. 

члан 59. 

ст. 4. и 5. 

закон 

„Дозволе из ст. 1. и 2. овог 

члана издају се за 

обављање делатности у 

области управљања 

отпадом за које се, према 

прописима којима се 

уређује интегрисано 

спречавање и контрола 

загађивања животне 

средине, не издаје 

интегрисана дозвола.” 

„изузетно, дозвола из ст. 1. 

и 2. овог члана издаје се и 

за рад нових и рад 

постојећих постројења у 

области управљања 

отпадом која подлежу 

издавању интегрисане 

дозволе, укључујући време 

трајања пробног рада, а 

најдуже још 240 дана по 

завршетку пробног рада, 

као привремена дозвола до 

издавања интегрисане 

дозволе.” 

 

Делимично 

усклађено 

  Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом 

27.3 
Such minimum 

standards shall: 
члан 62. 

став 2.  

тач.  2)-8) 

и став 3. 

тачка  2)-

7) и 9)  

Захтев за издавање дозволе 

из става 1. овог члана 

садржи:  

1) податке о подносиоцу 

захтева;  

2) податке о постројењу и 

локацији, посебно опис 

Делимично 

усклађено 

  Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 



 

члан 64. 

став  2. 

тач.  1)-7) 

и 9)   

став  3. 

тач. 5) 

and 7) 

став  4. 

закон 

локације укључујући њене 

хидрогеолошке и геолошке 

карактеристике у захтеву 

за одлагање отпада на 

депоније;  

3) податке о капацитету 

постројења;  

4) податке о врсти, 

количини и пореклу 

отпада;  

5) методе и технологије 

које ће се користити, за 

сваку врсту операције 

садржане у дозволи, 

техничке и друге захтеве 

који се односе на 

конккретну локацију, као и 

предложене методе за 

превенцију и смањење 

загађења;  

6) податке о опреми и 

уређајима који ће се 

користити;  

7) број запослених и 

њихове квалификације;  

8) податке о 

квалификованом лицу 

одговорном за стручни рад. 

  

о управљању 

отпадом 

27.3(a) 
be directed to the main 

environmental impacts 

of the waste treatment 

activity; 

члан 62. 

став 3. 

тачка  7)  

закон 

сагласност на студију о 

процени утицаја на 

животну средину или 

студију о процени утицаја 

затеченог стања или акт о 

ослобођењу од обавезе 

израде процене утицаја на 

Потпуно 

усклађено 

   



животну средину, у складу 

са законом; 

 

27.3(b) 
ensure that the waste is 

treated in accordance 

with Article 13; 

члан 65. 

став  1. 

тачка  2) 

 члан  67. 

закон 

65.Одбацивање и одбијање 

захтева за издавање 

дозволе 

Надлежни орган за 

издавање дозволе доноси 

решење којим се одбија 

захтев за издавање дозволе, 

ако:  

2) нису испуњени услови у 

погледу метода управљања 

отпадом;  

2) нису испуњени услови у 

погледу метода управљања 

отпадом, односно ако је 

намеравана метода 

третмана неприхватљива 

са аспекта заштите 

животне средине, а 

посебно ако метода није у 

складу са чланом 3. овог 

закона;”. 

 

67.Одузимање дозволе 

Дозвола се одузима 

решењем надлежног 

органа за издавање 

дозволе, ако се утврди да 

лице које има дозволу:  

3) не 

испуњава 

услове за 

издавање 

Делимично 

усклађено 

  Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом 



дозволе;  

4) не поступа 

у складу са 

условима 

утврђеним у 

дозволи.  

3) не поступа у складу са 

законом и прописима у 

области управљања 

отпадом 

Ако се инспекцијским 

надзором утврди да лице 

које има дозволу не 

поступа у складу са 

условима утврђеним у 

дозволи, инспектор за 

заштиту животне средине: 

3) налаже лицУ 

које има дозволу 

мере и утврђује рок 

за извршење 

наложених мера, а 

ако то лице у 

утврђеном року не 

поступи по налогу 

инспектора, 

предлаже 

надлежном органу 

за издавање 

дозволе одузимање 

дозволе; 

4) без одлагања 

предлаже 

надлежном органу 

за издавање 



дозволе одузимање 

дозволе, ако лице 

које има дозволу 

поступа са отпадом 

на начин којим 

угрожава животну 

средину и здравље 

људи, односно не 

примењује мере 

заштите животне 

средине, контроле 

загађивања, 

спречавања удеса 

или пожара. 

Решењем о одузимању 

дозволе оператеру 

постројења за управљање 

отпадом, забрањује се 

пријем отпада у 

постројење и обавезује да 

даље поступа у складу са 

условима из дозволе, 

односно у складу са 

законом.  

Против решења  из става 4. 

овог члана може се 

покренути управни спор. 

Покретање управног спора 

из става 5. овог члана не 

задржава извршење 

решења.   

О одузимању дозволе 

надлежни орган 

обавештава јавност..  

 



27.3(c) 
take into account best 

available techniques; 
члан 37. 

став 1.  

закон 

Третман отпада обавља се 

применом најбољих 

доступних техника и 

технологија у складу са 

овим законом.  

Потпуно 

усклађено 

   

27.3(d) 
as appropriate, include 

elements regarding the 

quality of treatment and 

the process 

requirements. 

члан 62. 

став 3. 

тачка  5) 

закон 

5) изјаву о методама 

третмана односно 

поновног искоришћења 

или одлагања отпада;  

 

Делимично 

усклађено 

  Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом 

27.4 
Minimum standards for 

activities that require 

registration pursuant to 

тачка s (a) and (b) of 

Article 26 shall be 

adopted where there is 

evidence that a benefit in 

terms of the protection 

of human health and the 

environment or in 

avoiding disruption to 

the internal market 

would be gained from 

such minimum 

standards, including 

elements regarding the 

technical qualification of 

collectors, transporters, 

dealers or brokers. 

 

Those measures, 

designed to amend non-

члан 62. 

став 2. 

закон 

Захтев за издавање дозволе 

из става 1. овог члана 

садржи:  

1) податке о подносиоцу 

захтева;  

2) податке о постројењу и 

локацији, посебно опис 

локације укључујући њене 

хидрогеолошке и геолошке 

карактеристике у захтеву 

за одлагање отпада на 

депоније;  

3) податке о капацитету 

постројења;  

4) податке о врсти, 

количини и пореклу 

отпада;  

5) методе и технологије 

које ће се користити, за 

сваку врсту операције 

садржане у дозволи, 

техничке и друге захтеве 

Делимично 

усклађено 

  Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом 



essential elements of this 

Directive by 

supplementing it, shall 

be adopted in accordance 

with the regulatory 

procedure with scrutiny 

referred to in Article 

39(2). 

који се односе на 

конккретну локацију, као и 

предложене методе за 

превенцију и смањење 

загађења;  

6) податке о опреми и 

уређајима који ће се 

користити;  

7) број запослених и 

њихове квалификације;  

8) податке о 

квалификованом лицу 

одговорном за стручни рад.  

 

28 Waste 

management 

plans 

 

      

28.1 Member States 

shall ensure that 

their competent 

authorities 

establish, in 

accordance with 

Articles 1, 4, 13 

and 16, one or 

more waste 

management 

plans. 

 

Those plans 

shall, alone or in 

combination, 

cover the entire 

члан 11.  

закон 

 Делимично 

усклађено 
  Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом 



geographical 

territory of the 

Member State 

concerned. 

28.2 The waste 

management 

plans shall set 

out an analysis of 

the current waste 

management 

situation in the 

geographical 

entity concerned, 

as well as the 

measures to be 

taken to improve 

environmentally 

sound preстав 

ing for re-use, 

recycling, 

recovery and 

disposal of waste 

and an evaluation 

of how the plan 

will support the 

implementation 

of the objectives 

and provisions of 

this Directive. 

чл. 

9,11,12,1

3 и 14 . 

закон 

Врсте планских 

докумената 

Национални план 

управљања отпадом 

Регионални план 

управљања отпадом  

Локални план управљања 

отпадом  

Период важења и садржина 

планова 

 

 

 

Делимично 

усклађено 

  Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом 

28.3 The waste 

management 

plans shall 

contain, as 

appropriate and 

taking into 

account the 

чл. 

9,11,12,1

3. и 14. 

закон 

Врсте планских 

докумената 

Национални план 

управљања отпадом 

Регионални план 

Делимично 

усклађено 

  Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 



geographical 

level and 

coverage of the 

planning area, at 

least the 

following: 

управљања отпадом  

Локални план управљања 

отпадом  

Период важења и садржина 

планова 

 

 

отпадом 

28.3(a) the type, quantity 

and source of 

waste generated 

within the 

territory, the 

waste likely to be 

shipped from or 

to the national 

territory, and an 

evaluation of the 

development of 

waste streams in 

the future; 

члан 14. 

став 2. 

закон 

 

Планови из става 1. овог 

члана садрже:  

1) очекиване врсте, 

количине и порекло 

укупног отпада на 

територији;  

2) очекиване врсте, 

количине и порекло отпада 

који ће бити искоришћен 

или одложен у оквиру 

територије обухваћене 

планом;  

3) очекиване врсте, 

количине и порекло отпада 

који ће се прихватити из 

других јединица локалне 

самоуправе;  

4) очекиване врсте, 

количине и порекло отпада 

који ће се отпремити у 

друге јединице локалне 

самоуправе;  

5) циљеве које треба 

остварити у погледу 

поновне употребе и 

рециклаже отпада у 

Делимично 

усклађено 

  Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом 



области која је обухваћена 

планом;  

 

6) програм сакупљања 

отпада из домаћинства;  

7) програм сакупљања 

опасног отпада из 

домаћинстава;  

8) програм сакупљања 

комерцијалног отпада;  

9) програм управљања 

индустријским отпадом;  

10) предлоге за поновну 

употребу и рециклажу 

компонената комуналног 

отпада;  

11) програм смањења 

количина биоразградивог и 

амбалажног отпада у 

комуналном отпаду;  

12) програм развијања 

јавне свести о управљању 

отпадом;  

13) локацију постројења за 

сакупљање отпада, третман 

односно поновно 

искоришћење и одлагање 

отпада, укључујући 

податке о локацијским 

условима” 

14) мере за спречавање 

кретања отпада који није 

обухваћен планом и мере 

за поступање са отпадом 

који настаје у ванредним 

ситуацијама;  



15) мере санације 

неуређених депонија;  

16) надзор и праћење 

планираних активности и 

мера;  

17) процену трошкова и 

изворе финансирања за 

планиране активности;  

 

18) могућности сарадње 

између две или више 

јединица локалне 

самоуправе;  

19) рокове за извршење 

планираних мера и 

активности;  

20) друге податке, циљеве 

и мере од значаја за 

ефикасно управљање 

отпадом.  

 

28.3(b) existing waste 

collection 

schemes and 

major disposal 

and recovery 

installations, 

including any 

special 

arrangements for 

waste oils, 

hazardous waste 

or waste streams 

addressed by 

specific 

Community 

члан 11. 

став 1. 

тачка  2) 

закон 

2) постојећи систем 

сакупљања отпада и мрежа 

великих постројења за 

поновно искоришћење и 

одлагање отпада, 

укључујући свако 

поступање са отпадним 

уљима, опасним отпадом и 

посебним токовима отпада; 

 

 

Делимично 

усклађено 

  Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом 



legislation; 

28.3(c) an assessment of 

the need for new 

collection 

schemes, the 

closure of 

existing waste 

installations, 

additional waste 

installation 

infrastructure in 

accordance with 

Article 16, and, 

if necessary, the 

investments 

related thereto; 

члан 11. 

став 1. 

тачка  3) 

закон 

3) процену потребе за 

новим системом 

сакупљања, затварања 

постојећих постројења за 

управљање отпадом, 

додатном 

инфраструктуром 

постројења за управљање 

отпадом у складу са 

начелом самодовољности и 

близине и, по потреби, 

улагањима у изградњу те 

инфраструктуре;  

 

Делимично 

усклађено 

  Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом 

28.3(d) sufficient 

information on 

the location 

criteria for site 

identification and 

on the capacity 

of future disposal 

or major 

recovery 

installations, if 

necessary; 

члан 11. 

став 1. 

тачка  5) 

закон 

 

критеријуме за одређивање 

локације и потребне 

капацитете нових 

постројења за поновно 

искоришћење и/или 

одлагање отпада; 

 

Делимично 

усклађено 

  Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом 

28.3(e) general waste 

management 

policies, 

including 

planned waste 

management 

technologies and 

члан 11. 

став 2. 

тачка  4), 

закон 

Опште смернице 

(политике) управљања 

отпадом, планиране 

технологије и методе 

управљања отпадом, 

укључујући отпад са 

специфичним проблемима 

Делимично 

усклађено 

  Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 



methods, or 

policies for waste 

posing specific 

management 

problems. 

управљања; 

 

о управљању 

отпадом 

28.4 The waste 

management 

plan may 

contain, taking 

into account the 

geographical 

level and 

coverage of the 

planning area, 

the following: 

      

28.4(a) organisational 

aspects related to 

waste 

management 

including a 

description of the 

allocation of 

responsibilities 

between public 

and private 

actors carrying 

out the waste 

management; 

члан 11. 

став 1. 

тачка   6) 

закон 

организацију управљања 

отпадом, укључујући 

поделу одговорности 

између јавног и приватног 

сектора у области 

управљања отпадом; 

 

Делимично 

усклађено 

  Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом 

28.4(b) an evaluation of 

the usefulness 

and suitability of 

the use of 

economic and 

other instruments 

in tackling 

члан 11. 

став 1. 

тачка  8) 

закон 

процену корисних ефеката 

и одрживости примене 

економских и других 

инструмената у управљању 

отпадом, уз несметано 

функционисање 

унутрашњег тржишта; 

Делимично 

усклађено 

  Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 



various waste 

problems, taking 

into account the 

need to maintain 

the smooth 

functioning of 

the internal 

market; 

 
отпадом 

28.4(c) The use of 

awareness 

campaigns and 

information 

provision 

directed at the 

general public or 

at a specific set 

of consumers; 

члан 11. 

став 2. 

тачка  9), 

закон 

Мере за спровођење 

кампања за јачање свести 

јавности и пружање 

информација намењених 

широј јавности или 

одређеној групи 

заинтересованих 

потрошача; 

 

Делимично 

усклађено 

  Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом 

28.4(d) Historical 

contaminated 

waste disposal 

sites and 

measures for 

their 

rehabilitation. 

члан 11 

став 2. 

тачка  

10), закон 

Податке о депонијама 

контаминираним 

историјским отпадом и 

мере за њихову санацију; 

 

Делимично 

усклађено 

  Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом 

28.5 Waste 

management 

plans shall 

conform to the 

waste planning 

requirements laid 

down in Article 

14 of Directive 

94/62/EC and the 

члан 11. 

став 2. 

тачка  5), 

закон 

смернице за поновно 

искоришћење и одлагање 

отпада, узимајући у обзир 

националне циљеве за 

смањење амбалажног 

отпада и смањење отпада 

чији се настанак не може 

избећи, посебно смањење 

биоразградивог отпада који 

Делимично 

усклађено 

  Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом 



strategy for the 

implementation 

of the reduction 

of biodegradable 

waste going to 

landfills, referred 

to in Article 5 of 

Directive 

1999/31/EC. 

се одлаже на депоније; 

29 Waste prevention 

programmes 
члан 11a 

закон 

Програми превенције 

стварања отпада 

 

Неусклађено   Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом 

29.1 Member States 

shall establish, in 

accordance with 

Articles 1 and 4, 

waste prevention 

programmes not 

later than 12 

December 2013. 

 

Such 

programmes 

shall be 

integrated either 

into the waste 

management 

plans provided 

for in Article 28 

or into other 

члан 11a 

закон 

Програми превенције 

стварања отпада 

 

Неусклађено 
 

 Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом 



environmental 

policy 

programmes, as 

appropriate, or 

shall function as 

seстав ate 

programmes. If 

any such 

programme is 

integrated into 

the waste 

management 

plan or into other 

programmes, the 

waste prevention 

measures shall be 

clearly identified. 

29.2 The programmes 

provided for in 

став agraph 1 

shall set out the 

waste prevention 

objectives. 

Member States 

shall describe the 

existing 

prevention 

measures and 

evaluate the 

usefulness of the 

examples of 

measures 

indicated in 

Annex IV or 

other appropriate 

measures. 

члан 11a 

став 2. 

закон 

Програмима превенције 

утврђују се циљеви и мере 

превенције стварања 

отпада, као и процена мера 

превенције или других 

одговарајућих мера које 

могу имати утицај на:  

4) опште услове стварања 

отпада; 

5) дизајн, производњу и 

фазу дистрибуције 

производа; 

6) потрошњу и фазу 

употребе производа. 

 

Неусклађено 
 

 Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом 



 

The aim of such 

objectives and 

measures shall be 

to break the link 

between 

economic growth 

and the 

environmental 

impacts 

associated with 

the generation of 

waste. 

29.3 Member States 

shall determine 

appropriate 

specific 

qualitative or 

quantitative 

benchmarks for 

waste prevention 

measures 

adopted in order 

to monitor and 

assess the 

progress of the 

measures and 

may determine 

specific 

qualitative or 

quantitative 

targets and 

indicators, other 

than those 

referred to in 

члан 11a 

ст. 4. и 5. 

закон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министар прописује листу 

мера превенције стварања 

отпада. 

 

За мере превенције 

усвојене у програмима из 

става 1. овог члана 

одређују се одговарајућа 

посебна квалитативна и 

квантитативна мерила за 

праћење и процену 

напретка у примени мера, а 

могу се одредити и 

посебни квалитативни и 

квантитативни циљеви и 

индикатори. 

 

Неусклађено 
 

 Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом 



став agraph 4, 

for the same 

purpose. 

29.4 Indicators for 

waste prevention 

measures may be 

adopted in 

accordance with 

the regulatory 

procedure 

referred to in 

Article 39(3). 

члан 11 a 

став 4. 

закон 

 

Министар прописује листу 

мера превенције стварања 

отпада. 

 

Неусклађено   Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом 

29.5 The Commission 

shall create a 

system for 

sharing 

information on 

best practice 

regarding waste 

prevention and 

shall develop 

guidelines in 

order to assist the 

Member States in 

the preстав ation 

of the 

Programmes. 

  Непреносиво    

30 Evaluation and 

review of plans 

and programmes 

члан 14. 

став 1.    

члан 11 a 

став 3. 

закон 

Програме превенције 

доноси влада за период од 

шест година, а оцењује и 

по потреби ревидира 

једном у три године. 

 

Делимично 

усклађено 

  Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом 



30.1 Member States 

shall ensure that 

the waste 

management 

plans and waste 

prevention 

programmes are 

evaluated at least 

every sixth year 

and revised as 

appropriate and, 

where relevant, 

in accordance 

with Articles 9 

and 11. 

члан 14. 

став 1.    

 

члан 11 a 

став 3. 

закон 

 

Програме превенције 

доноси влада за период од 

шест година, а оцењује и 

по потреби ревидира 

једном у три године. 

 

Делимично 

усклађено 

  Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом 

30.2 The European 

Environment 

Agency is invited 

to include in its 

annual report a 

review of 

progress in the 

completion and 

implementation 

of waste 

prevention 

programmes. 

  Непреносиво    

31 Public став 

ticipation 

 

Member States 

shall ensure that 

relevant 

stakeholders and 

authorities and 

члан  12. 

став 3. 

чл. 19,  

20. и  23. 

закон 

 

12. Поступак израде и 

доношења регионалног 

плана из ст. 1. и 2. овог 

члана уређује се 

споразумом скупштина 

јединица локалне 

самоуправе, у складу са 

законом.  

 

Потпуно 

усклађено 

       



the general 

public have the 

opportunity to 

став ticipate in 

the elaboration of 

the waste 

management 

plans and waste 

prevention 

programmes, and 

have access to 

them once 

elaborated, in 

accordance with 

Directive 

2003/35/EC or, if 

relevant, 

Directive 

2001/42/EC of 

the European 

Став liament and 

of the Council of 

27 June 2001 on 

the assessment of 

the effects of 

certain plans and 

programmes on 

the environment 

[26]. They shall 

place the plans 

and programmes 

on a publicly 

available 

website. 

19. Аутономна покрајина:  

1) учествује у изради 

Стратегије и појединачних 

националних планова 

управљања отпадом;  

2) координира и врши 

послове управљања 

отпадом од значаја за 

аутономну покрајину и 

прати стање; 

3) даје сагласност на 

регионалне планове 

управљања отпадом на 

својој територији; 

4) издаје дозволе, 

сагласности, потврде и 

друге акте у складу са овим 

законом, води евиденцију и 

податке доставља 

министарству;  

5) врши надзор и 

контролу мера поступања 

са отпадом на својој 

територији у складу са 

овим законом; 

6) врши и друге 

послове утврђене законом.  

Аутономна покрајина 

својим актом одређује 

органе надлежне за 

обављање послова из става 

1. овог члана.  

Послови из става 1. тач. 4) 

и 5) овог члана обављају се 

као поверени послови.  

 



20. Јединица локалне 

самоуправе 

23. Стручне организације 

за испитивање отпада  

 

32 Cooperation 

 

Member States 

shall cooperate 

as appropriate 

with the other 

Member States 

concerned and 

the Commission 

to draw up the 

waste 

management 

plans and the 

waste prevention 

programmes in 

accordance with 

Articles 28 and 

29. 

чл. 11. и  

11a   

члан 14. 

став 3. 

закон 

 Делимично 

усклађено 

  Потпуна 

усклађеност по 

приступању ЕУ 

33 Information to be 

submitted to the 

Commission 

  неусклађено   Потпуна 

усклађеност по 

приступању ЕУ 

33.1 Member States 

shall inform the 

Commission of 

the waste 

management 

plans and waste 

prevention 

  неусклађено   Потпуна 

усклађеност по 

приступању ЕУ 



programmes 

referred to in 

Articles 28 and 

29, once adopted, 

and of any 

substantial 

revisions to the 

plans and 

programmes. 

33.2 The format for 

notifying the 

information on 

the adoption and 

substantial 

revisions of those 

plans and 

programmes 

shall be adopted 

in accordance 

with the 

regulatory 

procedure 

referred to in 

Article 39(3). 

  неусклађено   Потпуна 

усклађеност по 

приступању ЕУ 

34 Inspections чл. 83 - 

86. закон 

Надзор над радом  

Инспекцијски надзор  

Права и дужности 

инспектора  

Овлашћења инспектора  

 

Делимично 

усклађено 

  Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом 

34.1 Establishments 

or undertakings 
чл. 83 - 

86. закон 

Надзор над радом  Делимично 

усклађено 

  Потпуна 

усклађеност 



which carry out 

waste treatment 

operations, 

establishments or 

undertakings 

which collect or 

transport waste 

on a professional 

basis, brokers 

and dealers, and 

establishments or 

undertakings 

which produce 

hazardous waste 

shall be subject 

to appropriate 

periodic 

inspections by 

the competent 

authorities. 

Инспекцијски надзор  

Права и дужности 

инспектора  

Овлашћења инспектора 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом 

34.2 Inspections 

concerning 

collection and 

transport 

operations shall 

cover the origin, 

nature, quantity 

and destination 

of the waste 

collected and 

transported. 

члан 

83.  

члан 

85.тачка  

7)  

закон 

 

Надзор над радом  

У вршењу послова 

инспекцијског надзора 

инспектор има право и 

дужност да проверава и 

контролише нарочито:  

7)поступање са отпадом у 

току његовог сакупљања и 

транспорта, односно у току 

његовог кретања (порекло, 

природа, количина и 

одредиште); 

Делимично 

усклађено 

  Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом 



34.3 Member States 

may take account 

of registrations 

obtained under 

the Community 

Eco-

Management and 

Audit Scheme 

(EMAS), in став 

ticular regarding 

the frequency 

and intensity of 

inspections. 

  неусклађено    

35 Record keeping 

 

 

      

35.1 The 

establishments or 

undertakings 

referred to in 

Article 23(1), the 

producers of 

hazardous waste 

and the 

establishments 

and undertakings 

which collect or 

transport 

hazardous waste 

on a professional 

basis, or act as 

dealers and 

brokers of 

hazardous waste, 

чл.75. и 

76. 

 

Извештавање  

Регистри у области 

управљања отпадом 

 

 

 

Делимично 

усклађено 

Правилник о 

обрасцу дневне 

евиденције и 

годишњег извештаја 

о отпаду, са 

упутством за његово 

попуњавање 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 95/10 и 

88/15) 

Правилник о 

садржини, начину 

вођења и изгледу 

регистра издатих 

дозвола за 

управљање отпадом 

(„Службени гласник 

 Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом и 

подзаконских 

аката о 

извештавању и 

регистрима 



shall keep a 

chronological 

record of the 

quantity, nature 

and origin of the 

waste, and, 

where relevant, 

the destination, 

frequency of 

collection, mode 

of transport and 

treatment method 

foreseen in 

respect of the 

waste, and shall 

make that 

information 

available, on 

request, to the 

competent 

authorities. 

РС”, број 95/10) 

35.2 For hazardous 

waste, the 

records shall be 

preserved for at 

least three years 

except in the 

case of 

establishments 

and undertakings 

transporting 

hazardous waste 

which must keep 

such records for 

at least 12 

члан 46. 

став 5.   

 

 

 

члан 75. 

ст. 1,  3, 

14, 15. и 

16  

закон 

 

„Произвођач, односно 

власник и/или други 

држалац отпада дужан је 

да копију документа из 

става 2. тачка 6) овог члана 

чува трајно и дужан је да је 

достави Агенцији у 

електронском облику 

уносом података у 

информациони систем 

Националног регистра 

извора загађивања.” 

  

Произвођач, власник и/или 

други држалац отпада,  

Делимично 

усклађено 

  Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом 



months. 

 

Documentary 

evidence that the 

management 

operations have 

been carried out 

shall be supplied 

at the request of 

the competent 

authorities or of 

a previous 

holder. 

изузев домаћинства, дужан 

је да води и чува дневну 

евиденцију о отпаду и 

доставља редовни 

годишњи извештај 

Агенцији.  

 

Произвођач и увозник 

производа који после 

употребе постају посебни 

токови отпада дужан је да 

води и чува дневну 

евиденцију о количини и 

врсти произведених и 

увезених производа, 

односно доставља редовни 

годишњи извештај 

агенцији. 

 

Произвођач, власник и/или 

други држалац отпада, 

укључујући произвођача и 

увозника производа који 

након употребе постају 

посебни токови отпада и 

оператера на депонији 

чувају основна документа 

(евиденције, извештаје и 

др.) најмање пет година, 

осим уколико није 

другачије прописано овим 

законом и посебним 

прописом. 

 

Јединица локалне 

самоуправу води и чува 



евиденцију о прикупљеном 

комуналном отпаду, као и 

попис неуређених депонија 

и податке о томе доставља 

Агенцији. 

 

Агенција чува оригинале 

извештаја о отпаду 

најмање 25 година за 

потребе статистике 

Републике Србије о 

производњи отпада.  

 

 

 

 

35.3 Member States 

may require the 

producers of 

non-hazardous 

waste to comply 

with став 

agraphs 1 and 2. 

  неусклађено Дискрециона 

одредба  

  

36 Enforcement and 

penalties 
      

36.1 Member States 

shall take the 

necessary 

measures to 

prohibit the 

abandonment, 

dumping or 

uncontrolled 

management of 

члан 86. 

закон 

Привредни преступи  

Овлашћење инспектора 

и Закон о комуналним 

делатностима („Службени 

гласник РС”, број  88/11) 

чл. 34. тач. 12) до 18), -

забране 

чл. 41. тач. 9= до 14),  чл. 

Делимично 

усклађено 

  Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом 



waste. 42. тач. 4. до 10), чл. 43. 

тач. 4) до 10)-казне 

 

36.2 Members States 

shall lay down 

provisions on the 

penalties 

applicable to 

infringements of 

the provisions of 

this Directive 

and shall take all 

measures 

necessary to 

ensure that they 

are implemented. 

The penalties 

shall be 

effective, 

proportionate 

and dissuasive. 

члан 88. 

закон 

Привредни преступи  

 

Делимично 

усклађено 

  Потпуна 

усклађеност 

постиже се  

ступањем на снагу 

Закона о изменама 

и допунама Закона 

о управљању 

отпадом 

37 Reporting and 

reviewing 
      

37.1 Every three 

years, Member 

States shall 

inform the 

Commission of 

the 

implementation 

of this Directive 

by submitting a 

sectoral report in 

an electronic 

  непреносиво Не ствара обавезу  за 

државу нечланицу 

  



form. This report 

shall also contain 

information on 

the management 

of waste oil and 

on the progress 

achieved in the 

implementation 

of the waste 

prevention 

programmes and, 

as appropriate, 

information on 

measures as 

foreseen by 

Article 8 on 

extended 

producer 

responsibility. 

 

The report shall 

be drawn up on 

the basis of a 

questionnaire or 

outline 

established by 

the Commission 

in accordance 

with the 

procedure 

referred to in 

Article 6 of 

Council 

Directive 

91/692/EEC of 

23 December 



1991 

standardising and 

rationalising 

reports on the 

implementation 

of certain 

Directives 

relating to the 

environment 

[27]. The report 

shall be 

submitted to the 

Commission 

within nine 

months of the 

end of the three 

year period 

covered by it. 

37.2 The Commission 

shall send the 

questionnaire or 

outline to the 

Member States 

six months 

before the start 

of the period 

covered by the 

sectoral report. 

  непреносиво Не ствара обавезу за 

државу нечланицу 

  

37.3 The Commission 

shall publish a 

report on the 

implementation 

of this Directive 

within nine 

months of 

  непреносиво Не ствара обавезу за 

државу чланицу 

  



receiving the 

sectoral reports 

from the Member 

States in 

accordance with 

став agraph 1. 

37.4 In the first report 

that intervenes 

by 12 December 

2014, the 

Commission 

shall review the 

implementation 

of this Directive, 

including the 

energy efficiency 

provisions, and 

will present a 

proposal for 

revision if 

appropriate. The 

report shall also 

assess the 

existing Member 

State waste 

prevention 

programmes, 

objectives and 

indicators and 

shall review the 

opportunity of 

Community level 

programmes, 

including 

producer 

responsibility 

  непреносиво Не ствара обавезу за 

државу нечланицу 

  



schemes for 

specific waste 

streams, targets, 

indicators and 

measures related 

to recycling, as 

well as material 

and energy 

recovery 

operations that 

may contribute to 

fulfilling the 

objectives set out 

in Articles 1 and 

4 more 

effectively. 

38 Interpretation 

and adaptation to 

technical 

progress 

  непреносиво Не ставра обавезу за 

државу нечланицу 

  

38.1 The Commission 

may develop 

guidelines for the 

interpretation of 

the definitions of 

recovery and 

disposal. 

 

If necessary, the 

application of the 

formula for 

incineration 

facilities referred 

to in Annex II, 

R1, shall be 

  непреносиво Не ствара обавезу за 

државу нечланицу 

  



specified. Local 

climatic 

conditions may 

be taken into 

account, such as 

the severity of 

the cold and the 

need for heating 

insofar as they 

influence the 

amounts of 

energy that can 

technically be 

used or produced 

in the form of 

electricity, 

heating, cooling 

or processing 

steam. Local 

conditions of the 

outermost 

regions as 

recognised in the 

fourth subстав 

agraph of Article 

299(2) of the 

Treaty and of the 

territories 

mentioned in 

Article 25 of the 

1985 Act of 

Accession may 

also be taken into 

account. This 

measure, 

designed to 



amend non-

essential 

elements of this 

Directive, shall 

be adopted in 

accordance with 

the regulatory 

procedure with 

scrutiny referred 

to in Article 

39(2). 

38.2 The Annexes 

may be amended 

in the light of 

scientific and 

technical 

progress. Those 

measures, 

designed to 

amend non-

essential 

elements of this 

Directive, shall 

be adopted in 

accordance with 

the regulatory 

procedure with 

scrutiny referred 

to in Article 

39(2). 

  непреносиво Не ствара обавезу за 

државу чланицу 

  

39 Committee 

procedure 
  непреносиво Не ствара обавезу за 

државу чланицу 

  

39.1 The Commission 

shall be assisted 
  непреносиво Не ствара обавезу за 

државу чланицу 

  



by a committee. 

39.2 Where reference 

is made to this 

став agraph, 

Article 5a(1) to 

(4) and Article 7 

of Decision 

1999/468/EC 

shall apply, 

having regard to 

the provisions of 

Article 8 thereof. 

  непреносиво Не ствара обавезу за 

државу чланицу 

  

39.3 Where reference 

is made to this 

став agraph, 

Articles 5 and 7 

of Decision 

1999/468/EC 

shall apply, 

having regard to 

the provisions of 

Article 8 thereof. 

 

The period laid 

down in Article 

5(6) of Decision 

1999/468/EC 

shall be set at 

three months 

  непреносиво    

40 Transposition       



40.1 Member States 

shall bring into 

force the laws, 

regulations and 

administrative 

provisions 

necessary to 

comply with this 

Directive by 12 

December 2010. 

 

When Member 

States adopt 

these measures, 

they shall contain 

a reference to 

this Directive or 

shall be 

accompanied by 

such reference on 

the occasion of 

their official 

publication. The 

methods of 

making such 

reference shall be 

laid down by 

Member States. 

  непреносиво Не ствара 

обавезу за 

државу 

чланицу 

  

40.2 Member States 

shall 

communicate to 

the Commission 

the text of the 

main provisions 

of national law 

  непреносиво Не ствара 

обавезу за 

државу 

чланицу 

  



which they adopt 

in the field 

covered by this 

Directive. 

41 Repeal and 

transitional 

provisions 

 

Directives 

75/439/EEC, 

91/689/EEC and 

2006/12/EC are 

hereby repealed 

with effect from 

12 December 

2010. 

 

However, from 

12 December 

2008, the 

following shall 

apply: 

  непреносиво Не ствара 

обавезу за 

државу 

чланицу 

  

41(a) Article 10(4) of 

Directive 

75/439/EEC 

shall be replaced 

by the following: 

"4. The reference 

method of 

measurement to 

determine the 

PCB/PCT 

content of waste 

oils shall be 

  непреносиво Не ствара 

обавезу за 

државу 

чланицу 

  



fixed by the 

Commission. 

That measure, 

designed to 

amend non-

essential 

elements of this 

Directive by 

supplementing it, 

shall be adopted 

in accordance 

with the 

regulatory 

procedure with 

scrutiny referred 

to in Article 

18(4) of 

Directive 

2006/12/EC of 

the European 

Став liament and 

of the Council of 

5 April 2006 on 

waste []. 

41(b) Directive 

91/689/EEC is 

hereby amended 

as follows: 

(i) Article 1(4) 

shall be replaced 

by the following: 

"4. For the 

purpose of this 

Directive 

"hazardous 

      



waste" means: 

- waste classified 

as hazardous 

waste featuring 

on the list 

established by 

Commission 

Decision 

2000/532/EC [] 

on the basis of 

Annexes I and II 

to this Directive. 

This waste must 

have one or more 

of the properties 

listed in Annex 

III. The list shall 

take into account 

the origin and 

composition of 

the waste and, 

where necessary, 

limit values of 

concentration. 

This list shall be 

periodically 

reviewed and, if 

necessary 

revised. Those 

measures, 

designed to 

amend non-

essential 

elements of this 

Directive by 

supplementing it, 



shall be adopted 

in accordance 

with the 

regulatory 

procedure with 

scrutiny referred 

to in Article 

18(4) of 

Directive 

2006/12/EC of 

the European 

Став liament and 

of the Council of 

5 April 2006 on 

waste [], 

- any other waste 

which is 

considered by a 

Member State to 

display any of 

the properties 

listed in Annex 

III. Such cases 

shall be notified 

to the 

Commission and 

reviewed with a 

view to adapting 

the list. Those 

measures, 

designed to 

amend non-

essential 

elements of this 

Directive by 

supplementing it, 



shall be adopted 

in accordance 

with the 

regulatory 

procedure with 

scrutiny referred 

to in Article 

18(4) of 

Directive 

2006/12/EC. 

(ii) Article 9 

shall be replaced 

by the following: 

"Article 9 

The measures 

necessary for 

adapting the 

Annexes of this 

Directive to 

scientific and 

technical 

progress and for 

revising the list 

of wastes 

referred to in 

Article 1(4), 

designed to 

amend non-

essential 

elements of this 

Directive, inter 

alia by 

supplementing it, 

shall be adopted 

in accordance 

with the 



regulatory 

procedure with 

scrutiny referred 

to in Article 

18(4) of 

Directive 

2006/12/EC."; 

41(c) Directive 

2006/12/EC is 

hereby amended 

as follows: 

(i) Article 1(2) 

shall be replaced 

by the following: 

"2. For the 

purposes of став 

agraph 1, тачка  

(a), Commission 

Decision 

2000/532/EC [] 

featuring the list 

of waste 

belonging to the 

categories listed 

in Annex I to this 

Directive shall 

apply. This list 

shall be 

periodically 

reviewed and, if 

necessary, 

revised. Those 

measures, 

designed to 

amend non-

  непреносиво Не ствара 

обавезу за 

државу 

чланицу 

  



essential 

elements of this 

Directive by 

supplementing it, 

shall be adopted 

in accordance 

with the 

regulatory 

procedure with 

scrutiny referred 

to in Article 

18(4). 

(ii) Article 17 

shall be replaced 

by the following: 

"Article 17 

The measures 

necessary for 

adapting the 

Annexes to 

scientific and 

technical 

progress, 

designed to 

amend non-

essential 

elements of this 

Directive, shall 

be adopted in 

accordance with 

the regulatory 

procedure with 

scrutiny referred 

to in Article 

18(4)."; 



(iii) Article 18(4) 

shall be replaced 

by the following: 

"4. Where 

reference is made 

to this став 

agraph, Article 

5a(1) to (4) and 

Article 7 of 

Decision 

1999/468/EC 

shall apply, 

having regard to 

the provisions of 

Article 8 

thereof.". 

References to the 

repealed 

Directives shall 

be construed as 

references to this 

Directive and 

shall be read in 

accordance with 

the correlation 

table set out in 

Annex V. 

42 Entry into force. 

 

This Directive 

shall enter into 

force on the 

twentieth day 

following that of 

its publication in 

  непреносиво Одредба 

регулише 

ступање на 

снагу 

  



the Official 

Journal of the 

European Union. 

ANNEX I   DISPOSAL 

OPERATIONS 

члан 

8.  

став 6. 

закон 

 

 

Члан 

5 

Anex 

6.  

Прави

лник о 

катего

ријама

, 

испит

ивању 

и 

класи

фикац

ији 

отпад

а 

(„Слу

жбени 

гласни

к РС”, 

број 

56/10) 

Опера

ције 

Законски основ за 

правилник 

 

Правилник о категоријама, 

испитивању и 

класификацији отпада 

(„Службени гласник РС”, 

број 56/10) 

- Операције одлагања, 

Ознаке поступака и метода 

одлагања или поступака и 

метода ради поновног 

искоришћења отпада 

одређене (D и R листа) 

дате су у Прилогу 6. који је 

одштампан уз овај 

правилник и чини његов 

саставни део.  

 

Потпуно 

усклађено 

   



одлага

ња 

 D 1 Deposit into 

or on to land 

(e.g. landfill, 

etc.) 

 Депоновање отпада 

у земљиште или на 

земљиште (нпр. 

депоније и др.) 

    

 D 2 Land 

treatment (e.g. 

biodegradation 

of liquid or 

sludgy discards 

in soils, etc.) 

 Излагање отпада 

процесима у 

земљишту (нпр. 

биодеградација 

течног отпада или 

муљева у 

земљишту) 

    

 D 3 Deep 

injection (e.g. 

injection of 

pumpable 

discards into 

wells, salt domes 

or naturally 

occurring 

repositories, etc.) 

 Дубоко 

убризгавање (нпр. 

депоновање врста 

отпада које се 

пумпама могу 

убризгавати у 

бунаре, напуштене 

руднике соли или 

природне депое) 

    

 D 4 Surface 

impoundment 

(e.g. placement 

of liquid or 

sludgy discards 

into pits, ponds 

or lagoons, etc.) 

 Површинско 

депоновање (нпр. 

депоновање течних 

или муљевитих 

врста отпада у јаме, 

базене или лагуне 

итд.) 

    

 D 5 Specially 

engineered 

landfill (e.g. 

placement into 

 Одлагање отпада у 

посебно 

пројектоване 

депоније (нпр. 

    



lined discrete 

cells which are 

capped and 

isolated from one 

another and the 

environment, 

etc.) 

одлагање отпада у 

линеарно поређане 

покривене касете, 

међусобно 

изоловане и 

изоловане од 

животне средине) 

 D 6 Release into 

a water body 

except 

seas/oceans 

 Испуштање у воде, 

осим у мора, 

односно океане 

    

 D 7 Release to 

seas/oceans 

including sea-

bed insertion 

 Испуштање у мора, 

односно океане, 

укључујући 

утискивање у 

морско дно 

    

 D 8 Biological 

treatment not 

specified 

elsewhere in this 

Annex which 

results in final 

compounds or 

mixtures which 

are discarded by 

means of any of 

the operations 

numbered D 1 to 

D 12 

 Биолошки третмани 

који нису назначени 

на другом месту у 

овој листи, а чији су 

коначни производи 

једињења или 

смеше које се 

одбацују у било 

којој од операција 

од Д1 до Д12 

    

 D 9 Physico-

chemical 

treatment not 

specified 

elsewhere in this 

 Физичко-хемијски 

третмани који нису 

назначени на 

другом месту у овој 

листи, а чији су 

    



Annex which 

results in final 

compounds or 

mixtures which 

are discarded by 

means of any of 

the operations 

numbered D 1 to 

D 12 (e.g. 

evaporation, 

drying, 

calcination, etc.) 

коначни производи 

једињења или 

смеше које се 

одбацују у било 

којој од операција 

од Д1 до Д12 (нпр. 

испаравање, 

сушење, 

калцинација) 

 D 10 Incineration 

on land 

 Спаљивање 

(инсинерација) на 

тлу 

    

 D 11 Incineration 

at sea [*] 

 Спаљивање 

(инсинерација) на 

мору * 

    

 D 12 Permanent 

storage (e.g. 

emplacement of 

containers in a 

mine, etc.) 

 Трајно 

складиштење (нпр. 

смештај контејнера 

у рудник) 

    

 D 13 Blending or 

mixing prior to 

submission to 

any of the 

operations 

numbered D 1 to 

D 12 [**] 

 Мешање отпада пре 

подвргавања било 

којој од операција 

од Д1 до Д12 ** 

    

 D 14 

Repackaging 

prior to 

submission to 

 Препаковање 

отпада пре 

подвргавања било 

којој од операција 

    



any of the 

operations 

numbered D 1 to 

D 13 

од Д1 до Д13 

 D 15 Storage 

pending any of 

the operations 

numbered D 1 to 

D 14 (excluding 

temporary 

storage, pending 

collection, on the 

site where the 

waste is 

produced) [***] 

 

[*] This 

operation is 

prohibited by EU 

legislation and 

international 

conventions. 

[**] If there is no 

other D code 

appropriate, this 

can include 

preliminary 

operations prior 

to disposal 

including pre-

processing such 

as, inter alia, 

sorting, crushing, 

compacting, 

pelletising, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Складиштење отпада које 

претходи било којој од 

операција од Д1 до Д14 

(изузимајући привремено 

складиштење, током 

сакупљања, на месту где је 

произведен отпад) 

 

*Ова операција је 

забрањена прописима ЕУ и 

међународним 

конвенцијама. 

 

**Уколико нема друге 

одговарајуће Д ознаке, у 

ову категорију се могу 

укључити припремне 

операције које претходе 

одлагању, укључујући и 

претходну прераду као што 

су, између осталог, 

сортирање, дробљење, 

сабијање, балирање, 

сушење, сечење, 

припремање или одвајање 

пре пријављивања за било 

коју операцију која је 

наведена од Д1 до Д12. 

    



drying, 

shredding, 

conditioning or 

seстав ating 

prior to 

submission to 

any of the 

operations 

numbered D1 to 

D12. 

[***] Temporary 

storage means 

preliminary 

storage 

according to 

тачка  (10) of 

Article 3. 

ANNEX 

II 

 

RECOVERY 

OPERATIONS 

 

члан 8, 

став 6. 

закон 

 

 

Члан 5. 

Anex 6. 

Правилн

ик о 

категориј

ама, 

испитива

њу и 

класифик

ацији 

отпада 

(„Службе

Законски основ за 

правилник 

 

Правилник о категоријама, 

испитивању и 

класификацији отпада 

(„Службени гласник РС”, 

број 56/10) 

- Операције одлагања, 

Ознаке поступака и метода 

одлагања или поступака и 

метода ради поновног 

искоришћења отпада 

одређене (D и R листа) 

дате су у Прилогу 6. који је 

Потпy

но 

усклађ

ено 

   



ни 

гласник 

РС”, број 

56/10) 

 

 

 

одштампан уз овај 

правилник и чини његов 

саставни део.  

 

 R 1 Use 

principally as a 

fuel or other 

means to 

generate energy 

[*] 

 Коришћење отпада 

првенствено као 

горива или другог 

средства за 

производњу 

енергије * 

    

 R 2 Solvent 

reclamation/rege

neration 

 Регенерација/прера

да растварача 

    

 R 3 

Recycling/reclam

ation of organic 

substances which 

are not used as 

solvents 

(including 

composting and 

other biological 

transformation 

processes) [**] 

 Рециклирање/прера

да органских 

материја који се не 

користе као 

растварачи 

(укључујући 

компостирање и 

остале процесе 

биолошке 

трансформације) ** 

    

 R 4 

Recycling/reclam

ation of metals 

and metal 

compounds 

 Рециклирање/прера

да метала и 

једињења метала 

    



 R 5 

Recycling/reclam

ation of other 

inorganic 

materials [***] 

 Рециклирање/прера

да других 

неорганских 

материјала *** 

    

 R 6 Regeneration 

of acids or bases 

 Регенерација 

киселина или база 

    

 R 7 Recovery of 

components used 

for pollution 

abatement 

 Обнављање 

компонената које се 

користе за смањење 

загађења 

    

 R 8 Recovery of 

components from 

catalysts 

 Обнављање 

компонената 

катализатора 

    

 R 9 Oil re-

refining or other 

reuses of oil 

 Ре-рафинација или 

други начин 

поновног 

искоришћења 

отпадног уља 

    

 R 10 Land 

treatment 

resulting in 

benefit to 

agriculture or 

ecological 

improvement 

 Излагање отпада 

процесима у 

земљишту који 

имају корист за 

пољопривреду или 

еколошки напредак 

    

 R 11 Use of 

waste obtained 

from any of the 

operations 

numbered R 1 to 

R 10 

 Коришћење отпада 

добијеног било 

којом операцијом 

од Р1 до Р10 

    



 R 12 Exchange 

of waste for 

submission to 

any of the 

operations 

numbered R 1 to 

R 11 [****] 

 Промене ради 

подвргавања отпада 

било којој од 

операција од Р1 до 

R11 **** 

    

 R 13 Storage of 

waste pending 

any of the 

operations 

numbered R 1 to 

R 12 (excluding 

temporary 

storage, pending 

collection, on the 

site where the 

waste is 

produced) 

[*****] 

 

 Складиштење 

отпада намењених 

за било коју 

операцију од Р1 до 

Р12 (искључујући 

привремено 

складиштење 

отпада на локацији 

његовог настанка) 

    

  [*] This includes 

incineration 

facilities 

dedicated to the 

processing of 

municipal solid 

waste only where 

their energy 

efficiency is 

equal to or 

above: 

- 0,60 for 

installations in 

operation and 

 Ово укључује спалионице 

чврстог комуналног 

отпада, само ако је њихова 

енергетска ефикасност 

једнака или изнад: 

- 0,60 за постројења у раду 

и са дозволом за рад до 1. 

јануара 2009. године, 

- 0,65 за постројења, са 

дозволом након 31. 

децембра 2008.године, 

користећи следећу 

формулу: 

Енергетска ефикасност = 

    



permitted in 

accordance with 

applicable 

Community 

legislation before 

1 January 2009, 

- 0,65 for 

installations 

permitted after 

31 December 

2008,using the 

following 

formula:Energy 

efficiency = (Ep 

- (Ef + Ei))/(0,97 

× (Ew + Ef))In 

which: 

- Ep means 

annual energy 

produced as heat 

or electricity. It 

is calculated with 

energy in the 

form of 

electricity being 

multiplied by 2,6 

and heat 

produced for 

commercial use 

multiplied by 1,1 

(GJ/year) 

- Ef means 

annual energy 

input to the 

system from 

fuels 

(Ep – (Ef + Ei)) / (0,97 x 

(Ew + Ef)) 

u kojoj je: 

Ep - годишња енергија која 

је произведена као 

топлотна или електрична 

енергија. Срачуната је као 

енергија у форми 

електричне помноженом са 

2,6 и топлотне која је 

произведена за 

комерцијалну употребу 

помножена са 1,1 (GJ/ 

godišnje). 

Ef - годишњи енергетски 

унос у систем из горива 

која доприносе 

производњи паре 

(GJ/годишње). 

Ew - godišnja energija 

sadržana у прерађеном 

отпаду, која се израчунава 

помоћу нето топлотне 

вредности отпада 

(GJ/годишње). 

Ei - годишње увезена 

енергија, искључујући Ew i 

Ef (GJ/годишње). 

0,97 - фактор који се 

односи на енергетске 

губитке у пепелу на дну и 

радијацији. Ова формула 

се употребљава у складу са 

референтним документом о 

најбољим доступним 

техникама за спаљивање 



contributing to 

the production of 

steam (GJ/year) 

- Ew means 

annual energy 

contained in the 

treated waste 

calculated using 

the net calorific 

value of the 

waste (GJ/year) 

- Ei means 

annual energy 

imported 

excluding Ew 

and Ef (GJ/year) 

- 0,97 is a factor 

accounting for 

energy losses due 

to bottom ash 

and 

radiation.This 

formula shall be 

applied in 

accordance with 

the reference 

document on 

Best Available 

Techniques for 

waste 

incineration. 

[**] This 

includes 

gasification and 

pyrolisis using 

отпада. 

** Ово укључује 

гасификацију и пиролизу 

користећи компоненте као 

хемикалије. 

*** Ово укључује чишћење 

земљишта које доводи до 

његовог обнављања и 

рециклирања неорганских 

грађевинских материјала 

**** Уколико нема друге 

одговарајуће R ознаке, ово 

може укључити припремне 

операције које претходе 

операцијама поновног 

искоришћења, укључујући 

и претходну прераду као 

што су, између осталог, 

демонтажа, сортирање, 

дробљење, сабијање, 

балирање, сушење, сечење, 

припремање, препакивање, 

одвајање или мешање пре 

пријављивања за било коју 

операцију која је наведена 

од R1 до R11. 



the components 

as chemicals. 

[***] This 

includes soil 

cleaning 

resulting in 

recovery of the 

soil and 

recycling of 

inorganic 

construction 

materials. 

[****] If there is 

no other R code 

appropriate, this 

can include 

preliminary 

operations prior 

to recovery 

including pre-

processing such 

as, inter alia, 

dismantling, 

sorting, crushing, 

compacting, 

pelletising, 

drying, 

shredding, 

conditioning, 

repackaging, 

seстав ating, 

blending or 

mixing prior to 

submission to 

any of the 

operations 



numbered R1 to 

R11. 

[*****] 

Temporary 

storage means 

preliminary 

storage 

according to 

тачка  (10) of 

Article 3. 

 

ANNEX 

III 

PROPERTIES 

OF WASTE 

WHICH 

RENDER IT 

HAZARDOUS 

члан 

8. 

став 6. 

закон 

 

члан 

4. став 

4.  

 

члан 

6. став  

3. 

Anex 

5,7.  

 Законски основ за 

правилник 

 

Правилник о категоријама, 

испитивању и 

класификацији отпада 

(„Службени гласник РС”, 

број 56/10) 

Отпад карактерисан као 

опасан који показује једну 

или више карактеристика 

са Листе опасних 

карактеристика отпада (Х 

листа) дат је у Прилогу 5. 

који је одштампан уз овај 

правилник и чини његов 

саставни део и у односу на 

Х3-Х8, Х10 и Х11 једну 

или више од прописаних  

карактеристика 

Граничне вредности 

Потпуно 

усклађено 

   



концентрације опасних 

компоненти у отпаду на 

основу којих се одређују 

карактеристике отпада дате 

су у Прилогу 7. који је 

одштампан уз овај 

правилник и чине његов 

саставни део 

 

 

 H 1 "Explosive": 

substances and 

preстав ations 

which may 

explode under 

the effect of 

flame or which 

are more 

sensitive to 

shocks or friction 

than 

dinitrobenzene. 

  „Експлозиван”: супстанце и 

препарати који могу 

експлодирати под 

дејством пламена или који 

су више осетљиви на 

ударе или трење од 

динитробензена 

    

 H 2 "Oxidizing": 

substances and 

preстав ations 

which exhibit 

highly 

exothermic 

reactions when in 

contact with 

other substances, 

став ticularly 

flammable 

substances. 

 „Оксидирајући”: супстанце 

и препарати који изазивају 

високо егзотермне 

реакције у контакту са 

другим супстанцама, 

посебно са запаљивим 

супстанцама 

 

 

 

 

 

    



 H 3-A "Highly 

flammable" 

- liquid 

substances and 

preстав ations 

having a flash 

тачка  below 21 

°C (including 

extremely 

flammable 

liquids), or 

- substances and 

preстав ations 

which may 

become hot and 

finally catch fire 

in contact with 

air at ambient 

temperature 

without any 

application of 

energy, or 

- solid substances 

and preстав 

ations which may 

readily catch fire 

after brief 

contact with a 

source of ignition 

and which 

continue to burn 

or to be 

consumed after 

removal of the 

source of 

 H3-A „Високо запаљив”: 

- 0 течне супстанце и 

препарати који имају тачку 

паљења испод 21°Ц 

укључујући веома 

запаљиве течности, или 

- 1 супстанце и 

препарати који се могу 

загревати и коначно 

запалити у контакту са 

ваздухом на температури 

околине без било каквог 

извора енергије, или 

- 2 чврсте супстанце и 

препарати који се могу 

лако запалити после 

кратког контакта са 

извором паљења и који 

настављају да горе или 

буду истрошени након 

уклањања извора паљења, 

или 

- 3 гасовите супстанце 

и препарати који су 

запаљиви на ваздуху при 

нормалном притиску, или 

- 4 супстанце и 

препарати који у контакту 

са водом или влажним 

ваздухом, развијају високо 

запаљиве гасове у опасним 

количинама 

 

H3-B „Запаљив”: течне 

супстанце и препарати који 

имају тачку паљења 

    



ignition, or 

- gaseous 

substances and 

preстав ations 

which are 

flammable in air 

at normal 

pressure, or 

- substances and 

preстав ations 

which, in contact 

with water or 

damp air, evolve 

highly 

flammable gases 

in dangerous 

quantities. 

H 3-B 

"Flammable": 

liquid substances 

and preстав 

ations having a 

flash тачка  

equal to or 

greater than 21 

°C and less than 

or equal to 55 

°C. 

једнаку или већу од 21°Ц и 

мању или једнаку 55°Ц 

 H 4 "Irritant": 

non-corrosive 

substances and 

preстав ations 

which, through 

immediate, 

prolonged or 

 „Надражујући 

(иритантан)”: супстанце и 

препарати који нису 

корозивни и који кроз 

непосредан, одложен или 

поновљен контакт са 

кожом или слузокожом, 

    



repeated contact 

with the skin or 

mucous 

membrane, can 

cause 

inflammation. 

могу проузроковати 

запаљење 

 H 5 "Harmful": 

substances and 

preстав ations 

which, if they are 

inhaled or 

ingested or if 

they penetrate 

the skin, may 

involve limited 

health risks. 

 „Штетан (опасан)”: 

супстанце и препарати 

који, ако се удишу или 

гутају или ако продиру 

кроз кожу, могу укључити 

ограничене ризике по 

здравље 

    

 H 6 "Toxic": 

substances and 

preстав ations 

(including very 

toxic substances 

and preстав 

ations) which, if 

they are inhaled 

or ingested or if 

they penetrate 

the skin, may 

involve serious, 

acute or chronic 

health risks and 

even death. 

 „Отрован”: супстанце и 

препарати (укључујући 

веома токсичне супстанце 

и препарате) који, ако се 

удишу или гутају или ако 

продиру кроз кожу, могу 

укључити озбиљне, акутне 

или хроничне ризике по 

здравље, и чак смрт 

    

 H 7 

"Carcinogenic": 

substances and 

preстав ations 

 „Карциноген”: супстанце и 

препарати који, ако се 

удишу или гутају или ако 

продиру кроз кожу, могу 

изазвати рак или његов 

    



which, if they are 

inhaled or 

ingested or if 

they penetrate 

the skin, may 

induce cancer or 

increase its 

incidence. 

пораст  

 H 8 "Corrosive": 

substances and 

preстав ations 

which may 

destroy living 

tissue on contact. 

 „Корозиван”: супстанце и 

препарати који могу 

уништити живо ткиво при 

контакту 

    

 H 9 "Infectious": 

substances and 

preстав ations 

containing viable 

micro-organisms 

or their toxins 

which are known 

or reliably 

believed to cause 

disease in man or 

other living 

organisms. 

 „Инфективан”: супстанце и 

препарати које садрже 

микроорганизме или 

њихове токсине, који су 

познати или се сумња да 

изазивају обољење код 

човека или других живих 

организама 

 

 

 

    

 H 10 "Toxic for 

reproduction": 

substances and 

preстав ations 

which, if they are 

inhaled or 

ingested or if 

they penetrate 

the skin, may 

 „Токсичан за репродукцију 

(тератоген)”: супстанце и 

препарати који, ако се 

удишу или гутају или ако 

продиру кроз кожу, могу 

изазвати ненаследне 

урођене неправилности 

или њихов пораст 

    



induce non-

hereditary 

congenital 

malformations or 

increase their 

incidence. 

 H 11 

"Mutagenic": 

substances and 

preстав ations 

which, if they are 

inhaled or 

ingested or if 

they penetrate 

the skin, may 

induce hereditary 

genetic defects or 

increase their 

incidence. 

 „Мутаген”: супстанце и 

препарати који, ако се 

удишу или гутају или ако 

продиру кроз кожу, могу 

изазвати наследне генетске 

недостатке или њихов 

пораст 

    

 H 12 Waste 

which releases 

toxic or very 

toxic gases in 

contact with 

water, air or an 

acid. 

 Отпад који ослобађа 

токсичне или веома 

токсичне гасове у контакту 

са водом, ваздухом или 

киселином 

    

 H 13 [*] 

"Sensitizing": 

substances and 

preстав ations 

which, if they are 

inhaled or if they 

penetrate the 

skin, are capable 

of eliciting a 

 H13*-„Изазива 

преосетљивост”: супстанце 

и препарати који, ако се 

удишу или ако продиру 

кроз кожу, имају 

способност изазивања 

реакције преосетљивости, 

тако да се даљим 

излагањем производе 

карактеристични 

    



reaction of 

hypersensitizatio

n such that on 

further exposure 

to the substance 

or preстав ation, 

characteristic 

adverse effects 

are produced. 

негативни ефекти  

 H 14 "Ecotoxic": 

waste which 

presents or may 

present 

immediate or 

delayed risks for 

one or more 

sectors of the 

environment. 

 „Екотоксичан”: отпад који 

представља или може 

представљати непосредне 

или одложене ризике за 

један или више сектора 

животне средине. 

    

 H 15 Waste 

capable by any 

means, after 

disposal, of 

yielding another 

substance, e.g. a 

leachate, which 

possesses any of 

the 

characteristics 

listed above. 

 Отпад који има својство да 

на било који начин, након 

одлагања, производи друге 

супстанце, нпр. 

излужевине, које поседују 

било коју наведену 

карактеристику (Н1-Н14)  

    

 Notes 

1. Attribution of 

the hazardous 

properties "toxic" 

(and "very 

toxic"), 

      



"harmful", 

"corrosive", 

"irritant", 

"carcinogenic", 

"toxic to 

reproduction", 

"mutagenic" and 

"eco-toxic" is 

made on the 

basis of the 

criteria laid down 

by Annex VI, to 

Council 

Directive 

67/548/EEC of 

27 June 1967 on 

the 

approximation of 

laws, regulations 

and 

administrative 

provisions 

relating to the 

classification, 

packaging and 

labelling of 

dangerous 

substances [2]. 

2. Where 

relevant the limit 

values listed in 

Annex II and III 

to Directive 

1999/45/EC of 

the European 

Став liament and 



of the Council of 

31 May 1999 

concerning the 

approximation of 

the laws, 

regulations and 

administrative 

provisions of the 

Member States 

relating to the 

classification, 

packaging and 

labelling of 

dangerous 

preстав ations 

[3] shall apply. 

Test methods 

The methods to 

be used are 

described in 

Annex V to 

Directive 

67/548/EEC and 

in other relevant 

CEN-notes. 

[*] As far as 

testing methods 

are available. 

[2] OJ 196, 

16.8.1967, p. 1. 

[3] OJ L 200, 

30.7.1999, p. 1. 

A

N

N

EXAMPLES OF 

WASTE 

PREVENTION 

      



E

X 

I

V 

MEASURES 

REFERRED TO 

IN ARTICLE 29 

 

Measures that 

can affect the 

framework 

conditions 

related to the 

generation of 

waste 

 1. The use of 

planning 

measures, or 

other economic 

instruments 

promoting the 

efficient use of 

resources. 

      

 2. The promotion 

of research and 

development into 

the area of 

achieving cleaner 

and less wasteful 

products and 

technologies and 

the dissemination 

and use of the 

results of such 

research and 

development. 

      

 3. The 

development of 

      



effective and 

meaningful 

indicators of the 

environmental 

pressures 

associated with 

the generation of 

waste aimed at 

contributing to 

the prevention of 

waste generation 

at all levels, from 

product comстав 

isons at 

Community level 

through action by 

local authorities 

to national 

measures. 

Measures that 

can affect the 

design and 

production and 

distribution 

phase 

 4. The promotion 

of eco-design 

(the systematic 

integration of 

environmental 

aspects into 

product design 

with the aim to 

improve the 

environmental 

      



performance of 

the product 

throughout its 

whole life cycle). 

 5. The provision 

of information on 

waste prevention 

techniques with a 

view to 

facilitating the 

implementation 

of best available 

techniques by 

industry. 

      

 6. Organise 

training of 

competent 

authorities as 

regards the 

insertion of 

waste prevention 

requirements in 

permits under 

this Directive 

and Directive 

96/61/EC. 

      

 7. The inclusion 

of measures to 

prevent waste 

production at 

installations not 

falling under 

Directive 

96/61/EC. Where 

appropriate, such 

      



measures could 

include waste 

prevention 

assessments or 

plans. 

 

 8. The use of 

awareness 

campaigns or the 

provision of 

financial, 

decision making 

or other support 

to businesses. 

Such measures 

are likely to be 

став ticularly 

effective where 

they are aimed 

at, and adapted 

to, small and 

medium sized 

enterprises and 

work through 

established 

business 

networks. 

      

 9. The use of 

voluntary 

agreements, 

consumer/produc

er panels or 

sectoral 

negotiations in 

order that the 

      



relevant 

businesses or 

industrial sectors 

set their own 

waste prevention 

plans or 

objectives or 

correct wasteful 

products or 

packaging. 

 10. The 

promotion of 

creditable 

environmental 

management 

systems, 

including EMAS 

and ISO 14001. 

Measures that 

can affect the 

consumption and 

use phase 

      

 11. Economic 

instruments such 

as incentives for 

clean purchases 

or the institution 

of an obligatory 

payment by 

consumers for a 

given article or 

element of 

packaging that 

would otherwise 

be provided free 

      



of charge. 

 12. The use of 

awareness 

campaigns and 

information 

provision 

directed at the 

general public or 

a specific set of 

consumers. 

      

 13. The 

promotion of 

creditable eco-

labels. 

      

 14. Agreements 

with industry, 

such as the use of 

product panels 

such as those 

being carried out 

within the 

framework of 

Integrated 

Product Policies 

or with retailers 

on the 

availability of 

waste prevention 

information and 

products with a 

lower 

environmental 

impact. 

      



 15. In the context 

of public and 

corporate 

procurement, the 

integration of 

environmental 

and waste 

prevention 

criteria into calls 

for tenders and 

contracts, in line 

with the 

Handbook on 

environmental 

public 

procurement 

published by the 

Commission on 

29 October 2004. 

      

 16. The 

promotion of the 

reuse and/or 

repair of 

appropriate 

discarded 

products or of 

their 

components, 

notably through 

the use of 

educational, 

economic, 

logistic or other 

measures such as 

support to or 

      



establishment of 

accredited repair 

and reuse-centres 

and networks 

especially in 

densely 

populated 

regions. 
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