ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ
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) 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);
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;
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);
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 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 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;
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 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 физичкохемијске, 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, 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 преузимање,
припрему за поновну употребу, поновно искоришћење и друге операције третмана отпада
са R и D листе (R2 до R13, 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 другој локацији власника
отпада за коју оператер постројења има и дозволу за складиштење отпада;
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;
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 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 отпадом јесте функционални оквир који омогућава
ефикасан, одржив и транспарентан промет отпадом и секундарним сировинама;
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 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) PCB јесу полихлоровани бифенили (PCB), полихлоровани терфенили (PCT),
монометил-тетрахлородифенилметани, монометил-дихлородифенилметани, монометилдибромодифенилметани или било која смеша која садржи неку од ових материја у
концентрацији већој од 0,005 процентног масеног удела; PCB отпади јесу отпади,
укључујући уређаје, објекте, материјале или течности које садрже, састоје се или су
контаминирани PCB;
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 који 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 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 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 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 и/или другог држаоца 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 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 9.
Ради планирања управљања отпадом у Републици Србији доносе се следећи плански
документи:
1) стратегија управљања отпадом (у даљем тексту: Стратегија);
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.
7) ПЛАН ПРИЛАГОЂАВАЊА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ.

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 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
постројењима и документацијом.

контролу

над

локацијама,

објектима,

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 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
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 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 24 МЕСЕЦА, осим ако је у току
поступак прибављања дозволе, а најдуже 120 дана од истека рока из овог става.

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 прибављају се дозволе, сагласности или
исправе у складу са овим законом и другим прописима А НАРОЧИТО САГЛАСНОСТ
ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ НА ЧИЈОЈ ТЕРИТОРИЈИ СЕ ВРШИ ТРЕТМАН
ОТПАДА У МОБИЛНОМ ПОСТРОЈЕЊУ.
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 43.
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.
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, НА
САКУПЉАЧКИМ МЕСТИМА или овлашћеном правном лицу за сакупљање опасног
отпада.
Домаћинства и други произвођачи комуналног отпада врше селекцију комуналног
отпада ради рециклаже.
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 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 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.
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
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 58.
Материјали који се користе за амбалажу морају бити произведени и дизајнирани на
начин да током њиховог животног циклуса испуњавају услове заштите животне средине,
безбедности и здравља људи, здравствене исправности упакованог производа, као и услове
за транспорт производа и управљање отпадом.
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.
Амбалажом и амбалажним отпадом управља се у складу са посебним законом.
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) брисана је (види члан 30. Закона - 14/2016-17)
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.
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.
Члан 60.
Дозволе за сакупљање, транспорт, 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 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, 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 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.
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.

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.
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.

За места на којима се складишти инертни и неопасни отпад ИЗ СТАВА 1. ТАЧ. 3), 4)
И 6) ОВОГ ЧЛАНА 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 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
5) ВРСТУ И КАРАКТЕР ОТПАДА.
Потврда из става 1. тачка 6) овог члана, издаје се на период од најдуже 60 дана.
ПОТВРДА ИЗ СТАВА 1. ТАЧ. 3) И 4) ОВОГ ЧЛАНА, ИЗДАЈЕ СЕ НА ПЕРИОД ДО
2 ГОДИНЕ.
Потврда из става 1. тачка 6) овог члана издаје се на период од најдуже 90 дана и не
може се поново издати.
Министар ближе прописује садржину потврде из става 2. овог члана.
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.
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 НЕКА ОД КРИВИЧНИХ
ДЕЛА ПРОТИВ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ.
Ако дозволу издаје министарство, односно надлежни орган аутономне покрајине, о
издатој дозволи обавештава јединицу локалне самоуправе и на њен захтев доставља копију
издате дозволе.
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 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
НЕ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ИЗ ЧЛ. 62. И 70. ОВОГ ЗАКОНА;
2) не поступа у складу са условима утврђеним у дозволи;
3) не поступа у складу са законом и прописима у области управљања отпадом
4) НИЈЕ РЕГИСТРОВАНО У РЕГИСТРУ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА КОЈИ ВОДИ
АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ.
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 3. овог члана може се покренути управни спор.
Покретање управног спора из става 4. овог члана не задржава извршење решења.
О одузимању дозволе надлежни орган обавештава јавност.

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 ПРОМЕНА АДРЕСЕ ОПЕРАТЕРА ИЛИ ПРОМЕНА
НАЗИВА ОПЕРАТЕРА,);
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 70.
Дозвола за сакупљање и/или транспорт отпада издаје се ПРИВРЕДНОМ ДРУШТВУ,
ПРЕДУЗЕТНИКУ ИЛИ ДРУГОМ ПРАВНОМ лицу регистрованом за обављање делатности
сакупљања, односно лицу које има својство превозника у складу са законима којима се
уређује превоз у јавном саобраћају, односно домаћем превознику, у складу са законима
којима се уређује међународни јавни превоз, осим:
1) ако сам произвођач отпада транспортује отпад у постројење за управљање отпадом
које за то има дозволу, користећи своја транспортна средства, а количине отпада не прелазе
1000 килограма по једној пошиљци, искључујући опасан отпад;
2) за лице које преноси отпад из домаћинства у контејнере, центре за сакупљање или у
постројење за управљање отпадом или враћа амбалажу или искоришћене производе
произвођачу или продавцу;
3) за физичка лица, односно индивидуалне сакупљаче отпада, који сакупљају разврстан
неопасан отпад на територији јединице локалне самоуправе.
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
Захтев за издавање дозволе из става 1. овог члана садржи податке о подносиоцу
захтева, регистрацији за обављање делатности, врсти отпада, локацији и опреми за
сакупљање, превозним средствима, ПОЛИСУ ОСИГУРАЊА ЗА ТРАНСПОРТ ОПАСНОГ
ОТПАДА ЗА ЦЕО ПЕРИОД ВАЖЕЊА ДОЗВОЛЕ и друге податке на захтев надлежног
органа за издавање дозволе.
Дозволом из става 1. овог члана утврђују се обавезне мере поступања приликом
сакупљања, односно транспорта инертног, неопасног и опасног отпада, у складу са
одредбама овог закона и других прописа.
Дозвола из става 1. овог члана издаје се на период од пет година и може се обновити.
Ако правно или физичко лице из става 1. овог члана не поступа у складу са условима
прописаним дозволом, надлежни орган за издавање дозволе доноси решење о одузимању
дозволе, у складу са чланом 67. овог закона.

КОНТРОЛА ДОСТАВЉАЊА ПОДАТАКА И КОНТРОЛА ТАЧНОСТИ
ДОСТАВЉЕНИХ ПОДАТАКА О УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ ЗА НАЦИОНАЛНИ
РЕГИСТАР ИЗВОРА ЗАГАЂИВАЊА
ЧЛАН 75А
АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 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 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 третман, односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање инертног
и неопасног отпада за које надлежни орган издаје дозволу на основу овог закона.
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.
Општини се поверава вршење инспекцијског надзора над активностима сакупљања,
транспорта, третмана, односно складиштења, поновног искоришћења и одлагања инертног
и неопасног отпада, за које надлежни орган издаје дозволу на основу овог закона.

