
Пбавезе извештаваоа и ппдаци у пбласти 
управљаоа птпадпм  

 

 

 

    Мр Љиљана Ђпрђевић 
Агенција за заштиту живптне средине 



 
 ПРИКУПЉАОЕ ППДАТАКА  

 
Пснпвни предуслпв за управљаоe птпадпм је адекватнп 

прикупљаое ппдатака.  
 
 
• Предузећа кпја прпизвпде птпад у тпку свпје делатнпсти, 

пднпснп кпји га преузимају да би га ппдвргли третману, 
деппнпвали или извезли извештавају Агенцију у складу са 
закпнпм и ппдзакпнским актима. 

  
 
  
 
 
 
  

 



Пбавезе извештаваоа 

• Прикупљаое ппдатака се заснива на ппстпјећпј закпнскпј регулативи Републике 
Србије, директивама ЕУ, кап и пбавезама кпје прпистичу из различитих 
међунарпдних угпвпра. Са aктивнпстима извештаваоа и прикупљаоа ппдатака се 
заппчелп 2007. усппстављаоем Интегралнпг катастра загађивача. 

 

 

• У тпку 2009. и 2010. гпдине дпнет је целпкупан закпнски пквир за впђеое 
Наципналнпг регистра извпра загађиваоа, а тпкпм 2010. гпдине дпнет је сет 
ппдзакпнских аката кпјима је регулисан систем извештаваоа. 



Пбавезе извештаваоа 

• Правилник п метпдплпгији за израду наципналнпг и лпкалнпг регистра извпра загађиваоа, 
кап и метпдплпгији за врсте, начине и рпкпве прикупљаоа ппдатака („Службени гласник РС“, 
брпј 91/2010 и  10/2013 и 98/2016),  

 

• Правилник п пбрасцу дневне евиденције и гпдишоег извештаја п птпаду (Службени гласник 
РС, бр. 95/2010 и 88/2015) 

 

• Правилник п метпдплпгији за прикупљаое ппдатака п саставу и кпличинама кпмуналнпг 
птпада на теритприји јединица лпкалне сампуправе (Службени гласник РС, бр. 61/2010),  

 

• Правилник п пбрасцима извештаја п управљаоу амбалажпм и амбалажним птпадпм 
(Службени гласник РС, бр. 21/2010 и  10/2013 ) 

 

• Уредба п прпизвпдима кпји ппсле упптребе ппстају ппсебни тпкпви птпада, Сл. гласник РС, 
бр. 89/2009, 8/2010 и 21/2010, 54/2010, 86/2011, 41/2013 - др. правилник и 3/2014)  

 

• Правилник п пбрасцу Дпкумента п кретаоу ппаснпг птпада, пбрасцу претхпднпг 
пбавештеоа, начину оегпвпг дпстављаоа и упутству за оихпвп пппуоаваое ("Службени 
гласник РС", брпј 17/17) 

 

  
 



 

ПРИЛОГ бр. 1 / Листа 1. 

 



Пбрасци 

Ппдаци за регистар се пппуоавају на пбрасцима, и тп: 

 

1. Пбразац бр. 1. – Ппшти ппдаци п извпру загађиваоа; 

2. Пбразац бр. 2. – Емисије у ваздух; 

3. Пбразац бр. 3. – Емисије у впде; 

4. Пбразац бр. 4. – Емисије у земљиште; 

5. Пбразац бр. 5. – Управљаое птпадпм. 

 

  



Обрасци годишњег извештаја 

Ознака 

обрасца 

Назив обрасца годишњег 

извештаја 

Ко попуњава образац 

ГИО1 Годишњи извештај о 

управљању отпадом 

произвођача отпада  

Произвођачи отпада за генерисани отпад / Оператери 

постројења за поновно искоришћење отпада за резидуални 

отпад 

ГИО2 Годишњи извештај о 

управљању отпадом 

оператера постројења за 

одлагање отпада 

Оператери постројења за одлагање отпада за сакупљањи и 

одложени отпад 

ГИО3 Годишњи извештај о 

управљању отпадом 

оператера постројења за 

поновно искоришћење 

отпада 

Оператери постројења за поновно искоришћење отпада за 

прикупљени и прерађени отпад 

ГИО4 Годишњи извештај о 

управљању отпадом 

извозника отпада  

Извозници отпада за извезене количине отпада 

ГИО5 Годишњи извештај о 

управљању отпадом 

увозника отпада  

Увозници отпада за увезене количине отпада 

KOM1 Годишњи извештај о 

управљању комуналним 

отпадом 

Јавно комунална предузећа 



Обрасци дневне евиденције 

1. Пбразац ДЕП 1 – Дневна евиденција п птпаду  
прпизвпђача птпада; 

2.  Пбразац ДЕП 2 – Дневна евиденција п птпаду 
пператера ппстрпјеоа за пдлагаое птпада; 

3. Пбразац ДЕП 3 – Дневна евиденција п птпаду 
пператера ппстрпјеоа за ппнпвнп искпришћеое 
птпада; 

4. Пбразац ДЕП 4 – Дневна евиденција п  птпаду  
извпзника птпада; 

5. Пбразац ДЕП 5 – Дневна евиденција п птпаду 
увпзника птпада. 

6. Пбразац ДЕП 6 – директнп прекп апликације- Дневна 
евиденција п птпаду сакупљача и других власника 
птпада. 

 

 Пбрасци дневне евиденције се впде свакпдневнп за 
сваку врсту птпада ппјединачнп. Псим пбрасца ДЕП6 
не шаљу се никпме. 



Начин достављања података 

 
• Попуњени обрасци се достављају 

најкасније до 31. марта текуће године са 

подацима за претходну годину. 

 

• Од изузетно велике важности је примена 

одговарајућих мерних јединица.  

 

• Отпад се, без обзира на врсту и агрегатно 

стање, увек приказује у тонама.  



 

 

ВРСТЕ И КЛАСИФИКАЦИЈА ОТПАДА 

 

 
 

• Једна пд најважнијих, ппчетних фаза, у ланцу 
управљаоа птпадпм је оегпвп правилнп 
разврставаое.  
 

• Птпад се разврстава према Каталпгу птпада, 
кпји представља збирну листу свих врста 
неппаснпг и ппаснпг птпада, идентификпваних 
према месту настанка и ппреклу.  
 

• Ппасан птпад се дпдатнп класификује према 
ппреклу, карактеристикама и саставу кпји га 
чине ппасним. 

 

 
 

 



•КАТАЛПГ ПТПАДА  

•http://www.sepa.gov.rs/download/Otpad/UputstvoKatalog
Otpada.pdf 



У пквиру Каталпга, птпад је 
систематизпван, првенственп, према 
делатнпстима у пквиру кпјих је 
генерисан, али и према типу птпада, 
материјалима или прпцесима.  

У Каталпгу птпада је систематизпванп 
више пд 800 врста птпада, ппдељених 
у 20 група, кпје се пзначавају 
двпцифреним брпјевима.  

•КАТАЛПГ ПТПАДА  



•КАТАЛПГ ПТПАДА  

•Група 

•Ппдгрупа 

•Индексни брпј 



•КАТАЛПГ ПТПАДА  

•Типпви индексних брпјева 
•"Индексни брпј ппаснпг птпада": Врсте птпада кпје су пзначене са звездицпм (*) сматрају се ппасним без пбзира на 

оихпв састав или кпнцентрацију билп кпје ппасне материје у птпаду.  



•КАТАЛПГ ПТПАДА  

•Утврђиваое пдгпварајућег индекснпг брпја птпада 
 

•У циљу прецизнпг избпра пдгпварајућег индекснпг брпја из Каталпга птпада, претхпднп је 
пптребнп утврдити: 

• делатнпст у тпку кпје је птпад генерисан; 
• начин, пднпснп прпцес или активнпст у пквиру делатнпсти, у тпку кпје је птпад генерисан; 
• ппис птпада; 
• састав птпада; 
• садржај ппасних материја у птпаду и 
• ппаснпсти кпје су ппвезане с птпадпм. 



ВРСТЕ И КЛАСИФИКАЦИЈА ПТПАДА 

  
  Ппасан птпад се дпдатнп класификује према ппреклу, карактеристикама 

и саставу кпји га чине ппасним.  

Ппасан птпад се пдређује према 

•карактеристикама птпада кпје га чине ппасним (H листа) и  

•кпмппнентама птпада збпг кпјих се птпад сматра ппасним (C листа).  

 

•Y листа  Листа категприја или српдних типпва ппаснпг 
птпада према оихпвпј прирпди или према активнпсти 
кпјпм се стварају  
 



Количина отпада 

• Уписати укупнп прпизведену кпличину птпада у тпнама у 
извештајнпј гпдини 

• Кпличине унети искључивп у тпнама.  

• Уписати кпличине птпада на привременпм складишту 1. 
јануара извештајне гпдине и кпличине птпада на 
привременпм складишту 31. децембра извештајне гпдине 
 

• Навести да ли су уписане кпличине птпада у претхпднпм 
ппљу пдређене: 1-мереоем 2-прпрачунпм 3-прпценпм 

 



Управљање отпадом 

 

• Предатп на складиштеое другпм предузећу 

 
 

• Предатп на третман другпм предузећу 

 

• Предатп на пдлагаое другпм предузећу 

 

• Извршен извпз птпада 

 



 

Управљање отпадом 

 ГИО2, ГИО3, ГИО4, ГИО5 

  

• Уписати број дозволе 
 

• Унети датум издавања дозволе 
 

• Унети датум када престаје важење 

дозволе  
 

• Унети податке о врстама и количинама 

преузетог отпада и начину поступања 

 
 

 



•R и D пзнаке 

•УПУТСТВП ЗА ПДРЕЂИВАОЕ ПЗНАКА 
ППСТУПАКА 

•ППНПВНПГ ИСКПРИШЋЕОА (R) И 
ДЕППНПВАОА ПТПАДА (D) 

•http://www.sepa.gov.rs/download/Otpad/UputstvoRiDOznake.pdf 



•R и D пзнаке 
•(R) и (D) класификација се кпристи у циљу праћеоа ппступака ппнпвнпг 
искпришћеоа или деппнпваоа птпада у земљи или при прекпграничнпм 
трансппрту. Ппред тпга, пва класификација се кпристи и у ппступку 
издаваоа дпзвпла за ппстрпјеоа за ппнпвнп искпришћеое или 
деппнпваое птпада. 
 

•Применпм пве класификације плакшанп је и праћеое пствариваоа 
заданих циљева (на пример, наципналних циљева ппнпвнпг искпришћеоа 
амбалажнпг птпада, удеп кпличина рециклиранпг или деппнпванпг птпада 
и сл.) везаних за пдређене тпкпве птпада кпји укључују ппред надзпра 
кретаоа птпада и активнпсти надзпра прпизвпда пд кпјих настаје тај 
птпад, нпр. амбалажни птпад, птпадна впзила, електрични и електрпнски 
птпад, итд.  
 

•Правилникпм п класификацији птпада пдређују се ппступци ппнпвнпг 
искпришћеоа (R) и деппнпваоа (D) птпада,  
 



•R и D пзнаке 



•R и D пзнаке 



Извпз и увпз птпада 



Кпмунални птпад 

   Ппдаци п кпличинама и пбиму сакупљаоа кпмуналнпг птпада се прикупљају пд 
2006. гпдине. 
 

 Ппдаци су неппхпдни за припрему:  

• лпкалних планпва управљаоа птпадпм; 

 

• извештаја п реализацији лпкалних планпва управљаоа   птпадпм; 

 

• израду индикатпра п управљаоу птпадпм у међунарпднпј сарадои. 
 

ПРАВИЛНИК П МЕТПДПЛПГИЈИ ЗА ПРИКУПЉАОЕ ППДАТАКА П САСТАВУ И 
КПЛИЧИНАМА КПМУНАЛНПГ ПТПАДА НА ТЕРИТПРИЈИ ЈЕДИНИЦА ЛПКАЛНЕ 

САМПУПРАВЕ 

(„Службени гласник РС“, брпј 61/2010) 

 

 Правилник дпнет у циљу ппбпљшаоа какп у пбиму, такп и у квалитету ппдатака 
 



Кпмунални птпад 

РЕДНИ БРПЈ 
ДАНА 

АУТП СМЕЋАР (БРПЈ 
ТАБЛИЦА) 

Датум Тара тежина (празан 
камипн) у тпнама  

Брутп тежина (пун 
камипн) у тпнама 
пп турама 

Нетп тежина у 
тпнама пп турама 

 

Наппмена 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 



Кпмунални птпад 



 •АМБАЛАЖА И АМБАЛАЖНИ ПТПАД 



Прпизвпди кпји ппсле упптребе ппстају 
ппсебни тпкпви птпада 



ПТПАД ПД ЕЛЕКТРИЧНЕ И ЕЛЕКТРПНСКЕ 
ППРЕМЕ 

Indeksnibroj Opis 

16 02 Otpadi od električne i elektronske opreme 

16 02 10*  Odbačena 

oprema koja sadrži ili je kontaminirana sa PCB, drugačija od one navedene u 16 02 09 

16 02 11* Odbačena oprema koja sadrži hlorofluorougljovodonike, HCFC, HFC 

16 02 12* Odbačena oprema koja sadrži slobodni azbest 

16 02 13* Odbačena oprema koja sadrži opasne komponente drugačija od one navedene  

 16 02 09 do    16 02 12 

16 02 14 Odbačena oprema drugačija od one navedene u 16 02 09 do 16 02 13 

16 02 15* Opasne komponente uklonjene iz odbačene opreme 

16 02 16 Komponente uklonjene iz odbačene opreme drugačije od onih navedenih u  16 02 15 

20 01 Odvojeno sakupljene frakcije (izuzev 15 01) 

20 01 21*   Fluorescentne cevi i drugi otpad koji sadrži živu 

20 01 23*  Odbačena oprema koja sadrži hlorofluorougljovodonike 

20 01 35* Odbačena električna i elektronska oprema drugačija od one navedene u     20 01 21 i 

20 01 23 koja sadrži opasne komponente 

20 01 36 Odbačena električna i elektronska oprema drugačija od one navedene u      20 01 21, 

20 01 23 i 20 01 35 



ДПКУМЕНТ П КРЕТАОУ ППАСНПГ ПТПАДА (ДКП) 
 

- ДКП према предплпженпј измени и дппуни закпнске регулативе 
дпстављају (пппуоавају у ИС) предузећа кпја су генератпри или други 
власници птпада пд кпјих заппчиое кретаое ппаснпг птпада.   

 

 

 

 

 

 



ДПКУМЕНТ П КРЕТАОУ ППАСНПГ ПТПАДА (ДКП) 
 

- Ппређеое нпвпг кпнцепта  са старим системпм дпстављаоа ппдатака: 

 

 

 

 

 

 

 

СТАРП РЕШЕОЕ НПВП РЕШЕОЕ 
Апликација издвпјена из ИС НРИЗ-а. Више 
приступних параметара. 

Мпдул ДКП интегисан у ИС НРИЗ . Све на једнпм 
месту. 

Ппдаци се дпстављају са нивпа предузећа. 
Ппдаци се дпстављају са нивпа лпкације  
(ппстрпјеоа). 

Најава кретаоа се дпставља е-маилпм. 
Најава кретаоа се дпставља искључивп крпз ИС 
НРИЗ-а. 

Најава кретаоа је суштински пдвпјена пд дпкумента 
п кретаоу птпада. 

Најава кретаоа је интегрисана са дпкументпм и 
представља прву кппију дпкумента п кретаоу 
ппаснпг птпада. 

Ппдатке су мпгла да дпстављу трећа лица за 
предузећа кпја су генератпри или други власници 
птпада . 

Пбавеза је да ппдатке дпстављају искључивп 
генератпри или други власници птпада. 

Фпрма дпкумента је закпнски прпписана али се 
предузећа слабп придржавала те фпрме, дајући 
ппдатке у сппственпј слпбпднпј фпрми. 

Једина валидна фпрма биће фпрма пппуоена и 
пдштампана из ИС НРИЗ. 

Закпнски су дефинисани времески рпкпви 
дпстављаоа ппдатака, али се предузећа слабп 
придржавају истих. 

Усппстављена стрпга кпнтрпла временских рпкпва. 



ДПКУМЕНТ П КРЕТАОУ ППАСНПГ 
ПТПАДА (ДКП) 

•Дан почетка 

•кретања отпада 

•1 дан •2 дана 

•после 15. 
дана 

•спор 

•10. дана 

•обавештење 

•Најава / Одјава кретања 
отпада 

•Закључани 
подаци најаве 

 

•Одјава 

 

•Онемогућена одјава 

•Потвда и 
закључавање 

•документа 

•Временски ток достављања података 
 



Регистар дозвола за управљање отпадом 

Регистар издатих дозвола је база података у 

којој се евидентирају подаци о издатим 

дозволама за управљање отпадом. 

 

Регистар издатих дозвола установљава и води 

надлежни орган за издавање дозволе и 

податке из регистра доставља Агенцији. 
 



Регистар дозвола за управљање отпадом 

Надлежни органи за издавање дозвола 

Министарство заштите животне средине 

Надлежни орган Аутономне покрајине 

Град, односно град Београд 

Општине 

Издавање и врсте дозвола 

 За обављање једне или више делатности у области 

управљања отпадом прибављају се дозволе за: 

 

                                      1) сакупљање отпада; 

                                      2) транспорт отпада; 

                                      3) складиштење отпада; 

                                      4) третман отпада; 

                                      5) одлагање отпада. 

 
 

 

  



 
 

 

Регистар дпзвпла за управљаое птпадпм 



 
 

 

Регистар дпзвпла за управљаое птпадпм 



КАКО СЕ ПРИЈАВИТИ И ДОСТАВИТИ   
ИЗВЕШТАЈ И ПОПУНИТИ УПИТНИК? 

Апликација РИЗ Извештавање је web апликација 

 

 

 

 

 

 http://www.sepa.gov.rs/index.php?menu=20170&id=20004&akcija=showAll 

 

 

• 

 

 

 

http://www.sepa.gov.rs/index.php?menu=20170&id=20004&akcija=showAll
http://www.sepa.gov.rs/index.php?menu=20170&id=20004&akcija=showAll
http://www.sepa.gov.rs/index.php?menu=20170&id=20004&akcija=showAll
http://www.sepa.gov.rs/index.php?menu=20170&id=20004&akcija=showAll
http://www.sepa.gov.rs/index.php?menu=20170&id=20004&akcija=showAll
http://www.sepa.gov.rs/index.php?menu=20170&id=20004&akcija=showAll
http://www.sepa.gov.rs/index.php?menu=20170&id=20004&akcija=showAll
http://www.sepa.gov.rs/index.php?menu=20170&id=20004&akcija=showAll
http://www.sepa.gov.rs/index.php?menu=20170&id=20004&akcija=showAll
http://www.sepa.gov.rs/index.php?menu=20170&id=20004&akcija=showAll
http://www.sepa.gov.rs/index.php?menu=20170&id=20004&akcija=showAll
http://www.sepa.gov.rs/index.php?menu=20170&id=20004&akcija=showAll
http://www.sepa.gov.rs/index.php?menu=20170&id=20004&akcija=showAll
http://www.sepa.gov.rs/index.php?menu=20170&id=20004&akcija=showAll
http://www.sepa.gov.rs/index.php?menu=20170&id=20004&akcija=showAll


 





УПИТНИК 
Да ли имате једнп или више ппстрпјеоа? 

 

 

 

ДА 
 

 



УПИТНИК 
   Укпликп предузеће није PRTR ппстрпјеое за 

ппнуђену привредну делатнпст и активнпст бира 
пба пута:  

 0 – не припадам ниједнпј пд ппнуђених 

 а на питаое да ли је тп главна активнпст бира 

ппцију: НЕ 
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ГИС мпдул – Управљаое птпадпм 



ГИС мпдул – Управљаое птпадпм 



ГИС мпдул – Управљаое птпадпм 



Јавнпст ппдатака 

НРИЗ је јавни регистар, а Агенција пбезбеђује оегпву 
јавнпст пбјављиваоем на интернет страници – 
www.sepa.gov.rs. 
 
Дпстављени ппдаци су дпступни на сајту Агенције уз 
максималнп ппштпваое ппдатака кпји представљају 
ппслпвну тајну предузећа у складу са чланпм 80. Закпна п 
заштити живптне средине. 
 

http://www.sepa.gov.rs/


Јавнпст ппдатака 

ПРТР регистар – јавни ппдаци 



Јавнпст ппдатака 



Наципнални регистар извпра загађиваоа 

PRTR ппртал Србије 



Наципнални регистар извпра загађиваоа 

PRTR ппртал Србије 



Наципнални регистар извпра загађиваоа 

PRTR ппртал Србије 



Наципнални регистар извпра загађиваоа 

PRTR ппртал Србије 



Наципнални регистар извпра загађиваоа 

PRTR ппртал Србије 



Наципнални регистар извпра загађиваоа 

PRTR ппртал Србије 



Проблеми и изазови 

 
Анализом  праксе достављања података 

уочено је неколико проблема: 

 

Предузећа нису довољно информисана    

да постоји обавеза извештавања 
 

Предузећа не умеју да попуне тражене 

обрасце, 
 

Предузећа не желе да попуне достављене 

обрасце или достављају непотпуне или 

погрешно попуњене податке. 
  



 Годишњи Извештај  о стању животне средине у Републици 

Србији 

 

 

 

 

 Европска Агенција за заштиту животне средине 

 

 Еуростат 

 

 Базелска конвенција 
 

 



Хвала на пажои! 
ljiljana.djordjevic@sepa.gov.rs 

 

 

mailto:ljiljana.djordjevic@sepa.gov.rs

