НАЦРТ
ЗАKОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ЗАKОНА О УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ

Члан 1.
У Закону о управљању отпадом (,,Службени гласник РСˮ, бр. 36/09, 88/10, 14/16,
95/18-др.закон и 95/18-др.закон), у члану 5. после тачке 3) додаје се нова тачка 3а) која
гласи:
,,3а) сакупљачко место јесте место на коме грађани могу предати отпад из
домаћинства (отпадне батерије, отпад од електронских и електричних производа и сл.),
које се налази на месту продаје производа, јасно обележено и на коме се налази опрема
за сакупљање отпада капацитета до 1 m3 или 1 тоне, постављена од стране правног лица
или предузетника који поседује дозволу за сакупљање отпада;”
Тачка 14) мења се и гласи:
,,14) мобилно постројење за управљање отпадом јесте постројење за припрему за
поновну употребу, поновно искоришћење и друге операције третмана отпада са R и D
листе (R2 до R12, D8 и D9), 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, по правилу на локацији на којој отпад
настаје, односно на локацији произвођача отпада, или на локацији на којој оператер
мобилног постројења поседује дозволу за складиштење исте врсте отпада који се третира
у том постројењу и на којој испуњава све услове за третман отпада, у складу са овим
законом, уз претходно прибављену сагласност јединице локалне самоуправе;”
У тачки 31) запета и речи: „а који обухвата и пиролизу, гасифакцију и сагоревање
у плазми” бришу се.
Члан 2.
У члану 9. после тачке 6) додаје се нова тачка 7) која гласи:
,,7) план прилагођавања управљања отпадом.”
Члан 3.
У члану 26. став 1. тачка 3) брише се.
После става 1. додаје се став 2. који гласи:
,,Произвођач отпада није у обавези да прибави дозволу за складиштење
сопственог отпада, као ни дозволу за третман односно поновно искоришћење сопственог
неопасног отпада који је настао у поступку обављања његове основне делатности.”
Ст. 2. и 3. постају ст. 3. и 4.
Члан 4.
У члану 36. став 4. речи: ,,12 месеци” замењују се речима: ,,24 месеца”.

Члан 5.
У члану 37. став 4. брише се тачка и додаје следећи текст: ,,а нарочито сагласност
јединице локалне самоуправе на чијој територији се врши третман отпада у мобилном
постројењу.”
Члан 6.
У члану 43. став 5. после речи: ,,центре за сакупљање отпада из домаћинства”
додају се речи: ,,на сакупљачким местима”.
Члан 7.
У члану 56б став 3. мења се и гласи:
,,Трошкове управљања, односно коначног збрињавања и/или извоза
фармацеутског отпада сакупљеног од грађана сноси произвођач односно носилац
дозволе за лек који ставља фармацеутске производе на тржиште Републике Србије,
пропорционално учешћу у маси пласмана својих производа на тржиште Републике
Србије, односно увозник и/или правно лице које региструје лек у Републици Србији
пропорционално учешћу у маси пласмана својих производа на тржишту Републике
Србије у складу са овим законом.”
Члан 8.
У члану 58. после става 1. додаје се став 2. који гласи:
,Јединица локалне самоуправе прописује услове и начин за коришћење
пластичних кеса као амбалаже за испоруку робе на месту продаје роба у услуга, као и
услове за третман и одлагање отпада насталог након третмана пластичних кеса у складу
са законом.”
Став 2. постаје став 3.
Члан 9.
У члану 59. став 1. додаје се тачка 3) која гласи:
,,3) дозвола за складиштење отпада;ˮ
У тачки 4) алинеја 1, брише се.

Члан 10.
Члан 60. мења се и гласи:
,,Члан 60.
Дозволе за сакупљање, транспорт, складиштење, третман, односно, поновно
искоришћење и одлагање опасног отпада, дозволу за третман отпада спаљивањем и
дозволу за третман отпада у мобилном постројењу издаје министарство.
Изузетно од става 1. овог члана, дозволу за складиштење, третман, односно,
поновно искоришћење опасног отпада за постројење за које дозволу за изградњу издаје
надлежни орган аутономне покрајине, као и за третман отпада спаљивањем издаје
надлежни орган аутономне покрајине.

Изузетно од става 1. овог члана, дозволу за складиштење, третман, односно,
поновно искоришћење опасног отпада за постројење за које дозволу за изградњу издаје
надлежни орган града Београда издаје надлежни орган града Београда.
Дозволе за сакупљање, транспорт, складиштење, третман, односно 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, односно поновно искоришћење и одлагање неопасног и
инертног отпада, за све активности на територији аутономне покрајине.
Граду Београду поверава се издавање дозвола за сакупљање, транспорт,
складиштење, третман, односно поновно искоришћење и одлагање неопасног и
инертног отпада за све активности на територији града Београда.
Граду, односно општини, поверава се издавање дозволе за сакупљање, транспорт,
складиштење, третман, односно, поновно искоришћење и одлагање инертног и
неопасног отпада на њиховој територији.ˮ
Члан 11.
У члану 61. став 1. тачка 6) мења се и гласи:
,,6) случај тестирања које се врши ради утврђивања техничко технолошких
параметара третмана односно поновног искоришћења отпада у сврху прибављања
података ради спровођења процедуре за израду студије о процени утицаја и / или за
издавање дозволе за управљање отпадом.”
После тачке 6) додаје се нова тачка 7) која гласи:
,,7) привремено складиштење отпада, на сакупљачким местима на којима се
сакупља отпад од грађана.”
У ставу 2. после речи: ,,инертни и неопасни отпадˮ додају се речи: ,,из става 1.
тач. 3), 4) и 6) овог чланаˮ, а речи: ,,из става 1. тач. 3), 4) и 6) овог чланаˮ бришу се.
У ставу 3. додаје се нова тачка 5) која гласи:
,,5) врсту и карактер отпада;”
Став 4. мења се тако да гласи.
,,Потврда из става 1. тач. 3) и 4) овог члана, издаје се на период до 2 године.
После става 4. додаје се став 5. који гласи:
,,Потврда из става 1. тачка 6) овог члана издаје се на период од најдуже 90 дана и
не може се поново издати.”
Досадашњи став 5. постаје став 6.
Члан 12.
У члану 63. после става 8. додаје се став 9. који гласи:
„Надлежни орган не може издати дозволу за управљање отпадом правном лицу
или предузетнику чији је власник и/или заступник и/или одговорно лице, правоснажно
осуђиван за кривична дела против животне средине.ˮ
Досадашњи став 9. постаје став 10.

После става 10. додају се нови ст. 11. и 12. који гласе:
,,Надлежни орган за издавање дозволе, податке из чл. 62, 64. и 70. овог закона
уноси у део информационог система Националног регистра извора загађивања који је
намењен издавању дозвола.
Попуњен образац дозволе за управљање отпадом штампа се из информационог
система.”
Члан 13.
У члану 67. став 1. тачка 1) мења се и гласи:
,,1) не испуњава услове из чл. 62. и 70. овог закона;ˮ
После тачке 3) додаје се нова тачка 4) која гласи:
,,4) није регистровано у Регистру привредних субјеката који води Агенција за
привредне регистре;ˮ
Члан 14.
У члану 68. став 1. тачка 1) речи: ,,отварање новог постројења на истој или другој
локацији са истом технологијом и методама третмана” замењују се речима: ,,промена
адресе оператера или промена назива оператера;”
Члан 15.
У члану 70. став 1. после речи: ,,издаје сеˮ додају се речи: ,,привредном друштву,
предузетнику или другом правномˮ.
После тачке 3) додаје се нова тачка 4) која гласи:
,,4) комуналним предузећима и привредним друштвима којима је одлуком
јединице локалне самоуправе поверено обављање делатности сакупљања и транспорта
комуналног отпада на њиховој територији, само за сакупљање и транспорт мешаног
комуналног отпада, отпада са пијаца, остатака од чишћења улица и кабастог комуналног
отпада, с тим да су у обавези да поседују потребну опрему за сакупљање, као и возила
за транспорт наведеног отпада.ˮ
У ставу 2. после речи: ,,превозним средствимаˮ, додају се речи: ,,полису
осигурања за транспорт опасног отпада за цео период важења дозволеˮ.
Члан 16.
После члана 75. додаје се назив члана и члан 75а који гласи:
,,Контрола достављања података и контрола тачности достављених података о
управљању отпадом за Национални регистар извора загађивања
Члан 75а
Агенција, самостално или у сарадњи са надлежном инспекцијском службом,
врши контролу достављања података и контролу тачности достављених података о
управљању отпадом у оквиру Националног регистра извора загађивања животне
средине.

Агенција подноси захтев за покретање прекршајног поступка против обвезника
извештавања о управљању отпадом који нису доставили потребне податке на прописан
начин и у законском року, или су доставили нетачне податке.”

Члан 17.
У члану 84. став 4. речи: ,,односно граду Београду” бришу се.
У члану 84. после става 4. додаје се став 5. који гласи:
,,Граду Београду поверава се вршење инспекцијског надзора над активностима
сакупљања, транспорта, складиштења, односно над радом постројења за третман,
поновно искоришћење и одлагање отпада за које надлежни орган издаје дозволу на
основу овог закона.”
Став 5. постаје став 6.
Члан 18.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном
гласнику Републике Србије”.

