
НАЦРТ 

 

 

ЗАКОН О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ЗАКОНА О УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ 

 

 

Члан 1.  

 

У Закону о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10) у члану 

59. став 4. тачка на крају реченице се брише и додају речи: „и нових постројења у области 

управљања отпадом која подлежу издавању интегрисане дозволе за време трајања пробног 

рада, односно период  до 240 дана по завршетку пробног рада.” 
 

 

Члан 2. 

У члану 66. после ставa 1. додаје се нови став 2. који гласи:  

 „Изузетно од одредбе из става 1. овог члана, дозволе се могу издавати и за краћи 

период од 10 година за рад нових постројења у области управљања отпадом која подлежу 

издавању интегрисане дозволе, за време трајања пробног рада, односно период до 240 

дана по завршетку пробног рада.” 

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

 

Члан 3. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Републике Србије.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОДРЕДБЕ ЗАКОНА О УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ И ДОПУЊУЈУ 

 

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; 

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 области управљања отпадом која подлежу издавању 

интегрисане дозволе И НОВИХ ПОСТРОЈЕЊА У ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ 

КОЈА ПОДЛЕЖУ ИЗДАВАЊУ ИНТЕГРИСАНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА 

ПРОБНОГ РАДА, ОДНОСНО  ПЕРИОД ДО 240 ДАНА ПО ЗАВРШЕТКУ ПРОБНОГ 

РАДА. 

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 66.  

Дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада издају се на период од 10 

година.  

ИЗУЗЕТНО ОД ОДРЕДБЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, ДОЗВОЛЕ СЕ МОГУ 

ИЗДАВАТИ И ЗА КРАЋИ ПЕРИОД ОД 10 ГОДИНА ЗА РАД НОВИХ ПОСТРОЈЕЊА У 

ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ КОЈА ПОДЛЕЖУ ИЗДАВАЊУ ИНТЕГРИСАНЕ 

ДОЗВОЛЕ, ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ПРОБНОГ РАДА, ОДНОСНО 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.  

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.  


