
 

НАЦРТ 

 

ЗАКОН  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ЗАКОНА О УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ 

 

 

Члан 1.  

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

члану 79. у ставу 4. после речи: „плаћа накнаду” тачка на крају замењује се запетом и 

додају речи: „ у складу са законом којим се уређују накнаде за коришћење јавних добара.” 

 

 Став 6. мења се и гласи: 

 „Средства остварена од накнаде из става 4. овог члана користе се наменски за 

инвестиционе и оперативне трошкове управљања посебним токовима отпада, у складу са 

законом.” 

Став 7. брише се. 

Члан 2. 

Члан 80. мења се и гласи:  

„Средства за финансирање управљања отпадом у Републици Србији обезбеђују се 

из средстава буџета Републике Србије, односно од наменских прихода остварених у 

складу са законом којим се уређује буџетски систем, донација, кредита и других прихода, 

у складу са законом. 

Спровођење Стратегије и планова управљања отпадом, као и изградња постројења 

за складиштење, третман и одлагање отпада из надлежности Републике Србије, аутономне 

покрајине и јединице локалне самоуправе, финансира се у складу са законом.” 

 

Члан 3.   

Члан 81. мења се и гласи: 

„Република Србија, аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе 

средства из члана 80. овог закона користи наменски, у складу са законом. 

Инвестициони и оперативни трошкови управљања отпадом јесу:  

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) програми образовања и јачања свести јавности о питањима заштите животне 

средине и управљања отпадом;  

11) други трошкови, у складу са законом.” 

 

Члан 4. 

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

Републике Србије.” 

 



 

 

 

ОДРЕДБЕ ЗАКОНА О УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ, КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ  

 

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.  

Цена услуге 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.  

Произвођач или увозник производа који после употребе постају посебни токови 

отпада, плаћа накнаду. У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈУ НАКНАДЕ ЗА 

КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ДОБАРА . 

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 КОРИСТЕ 

СЕ НАМЕНСКИ ЗА ИНВЕСТИЦИОНЕ И ОПЕРАТИВНЕ ТРОШКОВЕ УПРАВЉАЊА 

ПОСЕБНИМ ТОКОВИМА ОТПАДА, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ. 

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. 
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СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ У РЕПУБЛИЦИ 

СРБИЈИ ОБЕЗБЕЂУЈУ СЕ ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ОДНОСНО 

ОД НАМЕНСКИХ ПРИХОДА ОСТВАРЕНИХ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ 

УРЕЂУЈЕ БУЏЕТСКИ СИСТЕМ, ДОНАЦИЈА, КРЕДИТА И ДРУГИХ ПРИХОДА, У 

СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ. 

СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ И ПЛАНОВА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ, КАО И 

ИЗГРАДЊА ПОСТРОЈЕЊА ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ, ТРЕТМАН И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА 

ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ И ЈЕДИНИЦЕ 

ЛОКАЛНЕ СМАОУПРАВЕ, 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.  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА, АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА, ОДНОСНО ЈЕДИНИЦА 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ СРЕДСТВА ИЗ ЧЛАНА 80. ОВОГ ЗАКОНА КОРИСТИ 

НАМЕНСКИ, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ. 
ИНВЕСТИЦИОНИ И ОПЕРАТИВНИ ТРОШКОВИ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ 

ЈЕСУ:  
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;  
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8) ПОМОЋ У РАЗВОЈУ И ПРИМЕНИ НОВИХ ТЕХНОЛОГИЈА ЗА ТРЕТМАН 

ОТПАДА;  

9) САНАЦИЈА ДУГОГОДИШЊЕГ ЗАГАЂЕЊА ОТПАДОМ;  

10) ПРОГРАМИ ОБРАЗОВАЊА И ЈАЧАЊА СВЕСТИ ЈАВНОСТИ О 

ПИТАЊИМА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ;  

11) ДРУГИ ТРОШКОВИ, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ. 
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