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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ  

(у даљем тексту предузеће) 

 

Назив: ЈКП “Комуналије” Сремска Митровица 

Пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “Комуналије” Сремска Митровица 

Статус: Активно привредно друштво 

Правна форма: Јавно предузеће 

Седиште: ГрадСремска Митровица: Сремска Митровица УлицаСтари Шор 114  

Датум оснивања:21.03.1991. 

Матични број: 08234752 

ПИБ:100792579 

Шифра делатности: 3811 Сакупљање отпада који није опасан  

Полазећи од врсте послова и потребе да се на функционалном принципу обезбеди 

обављање сродних међусобно повезаних послова, организациона структура ЈКП поделјена је 

на секторе и службе и то: 

Сектор градске чистоће у оквиру кога функционишу 3 службе и 35 извршилаца 

- одвоза и депоновања смећа 
- техничка служба и одржавања возног парка 
- примарно – секундарна сепарација отпада 

Сектор одржавања хигијене на јавним површинама са две службе и27извршилаца 

- служба хигијене града 
- машинско чишћење града 

 Сектор градско зеленило са 24 извршиоца и три службе: 
- одржавања зелених површина 
- озелењавања јавних површина 
- одржавање зеленила и пружање услуга трећим лицима 

 Сектор погребних услуга са 19 извршилаца и две службе: 
- продавница погребне опреме 
- служба сахрањивања и одржавања гробаља 

   Сектор градска пијаца са 11 извршиоца 
   Сектор паркинг сервис са 20 извршиоца и две службе : 

- служба наплате услуга паркирања и уклањања возила 

- служба наплате паркирања 
Сектор ЗОО хигијене са 4 извршиоца 
 Сектор администрације  са 45 извршилаца и четири службе : 

- општих и правних послова   
- служба за економске, финансијске и књиговодствене послове  
- служба техничког одржавања 
- чуварска служба 
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2. ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА У ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМУ 

РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

 

Табела 1.  Списак важећих законских и подзаконских прописа у РС 

Тип Назив Подруч Гласило Број 
У
т 

Закон Стратегија управљања отпадом Кровни 
Сл. 

гласник 
29/10 1 

Закон Закон о заштити животне средине Кровни Сл. 
гласник 

135/04 и 
36/09 

1 

Закон Закон о управљању отпадом Кровни 
Сл. 

гласник 

36/09 , 
88/10 и 
14/16 

1 

Закон 
Закон о амбалажи и амбалажном 

отпаду Токови 
Сл. 

гласник 
36/09 1 

Закон 

Закон о потврђивању Базелске 

конвенције о контроли прекограничног 

кретања опасног отпада и његовом 

одлагању 

Токови 

Сл л. СРЈ 
Међунаро

дни 
уговори 

2/99 2 

Уредба 
Уредба о врстама отпада за које се 

врши термички третман Третман 
Сл. 

гласник 
102/10 2 

Уредба 

Уредба о производима који после 

употребе постају посебни токови 

отада, обрасцу дневне евиденције о 

количини и врсти произведених и 

увезених производа и годишњег 

извештаја, начину и роковима 

достављања годишњег извештаја, 

обвезницима плаћања накнаде , 

критеријума за обрачун, висину и 

начин обрачунавања и плаћања 

накнаде 

Третман 
Сл. 

гласник 

54/10, 
86/11,015/
12,41/13 и 

3/14 

2 

Правилник 

Правилник о листи електричних и 

електронских производа, мерама 

забране и ограничења коришћења 

електичне и електронске опреме која 

садржи опасне материје 

Токови 
Сл. 

Гласник 
99/10 1 

Правилник 
Правилник о начину и поступку 

управљања отпадним возилима Токови 
Сл 

гласник 
98/10 1 
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Правилник 

Правилник о условима и начину 

сакупљања, траспорта, складиштења 

и третмана отпада који се користи као 

сек. сировина или за добијање 

енергије 

Третман 
Сл. 

гласник 
98/10 1 

Правилник 

Правилник о начину и поступку 

управљања отпадним 

флуоресцентним цевима које садрже 

живу 

Токови 
Сл. 

гласник 
98/10 1 

Правилник 

Правилник о обрасцу дневне 

евиденције и годишњег извештаја о 

отпаду са упутством за његово 

попуњавање 

Кровни 
Сл. 

гласник 
95/10 1 

Правилник 

Правилник о начину складиштења, 

паковања и обележавања опасног 

отпада 
Третман 

Сл. 
гласник 

92/10 1 

Правилник 

Правилник о начину нумерисања, 
скраћеницама и симболима на којима 
се заснива систем идентификације и 
означавања амбалажних материјала 

Токови 
Сл. 

Гласник 
70/09 2 

Правилник 

Правилник о начину и поступку 

управљања истрошеним батеријама и 

акумулаторима 
Токови 

Сл. 
гласник 

86/10 1 

Правилник 
Правилник о начину и поступку 

управљања отпаним гумама Токови 
Сл. 

гласник 
104/09 и 

81/10 
1 

Правилник 
Правилник о условима и начуну 

управљања отпадним уљима Токови 
Сл. 

гласник 
71/10 1 

Правилник 
Правилник о категоријама, 

испитивању и класификацији отпада Кровни 
Сл. 

гласник 
56/10 1 

Правилник 

Правилник о обрасцу документа о 

кретању опасног отпада и упутству за 

његово попуњавање 
Кретање 

Сл. 
гласник 

113/14 1 

Уредба 

Уредба о начину и поступцима 

управљања отпадом који садржи 

азбест 
Токови 

Сл. 
гласник 

75/10 1 

Уредба 

Уредба о мерилима и условима за 

повраћај, ослобађање или умањење 

плаћања накнаде за загађење 

животне средине 

Кровни 
Сл. 

гласник 
113/05 и 

24/10 
1 

Уредба 

Уредба о врстама загађења, 

критеријумима за обрачун накнада за 

загађење животне средине и 

обвезницима, висини и начину 

обрачуна и плаћања накнада 

Кровни 
Сл. 

гласник 

113/05, 
06/07, 

102/10, 
15/12, / 
91/12 

1 
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Правилник 

Правилник о утврђивању усклађених 

износа накнаде за загађење животне 

средине 
Кровни 

Сл. 
гласник 

44/16 1 

Одлука Одлука одржавању чистоће Локални Сл. лист 07/14 1 

План 
Локални план управљања отпадом 

ГрадаСремска Митровица 2010-2020 Локални  2010. 2 

      

1 - прописи који директно утичу на пословање 

2 – прописи који могу бити од значаја за пословање 

 

Табела 2. Закони и прописи у области управљања отпадом у Републици Србији 

Бр Законска 
регулатива 

Обавеза привредних друштава Члан 

Опште обавезе произвођача отпада и казнене одредбе 

1. 

 

 

Закон о управљању 

отпадом („Службени 

Гласник РС“ бр.36/09 

,88/10 и 14/16) 

 

 

 

 

 

 

 

Именовање лица одговорног за управљање 
отпадом. 

Члан 26. 
став 1. 
тачка 9. 

2. 

Израда плана управљања отпадом, његово 
ажурирање сваке три године и обезбеђивање 
његовог спровођења (обавеза је привредног 
друштва, које годишње производи више од 
100t неопасног или више од 200кг опасног 
отпада). 

Члан 15, 
26,93 и 

94. 

3. 
Власник отпада дужан је да класификује отпад 
на прописан начин, у складу са каталогом 
отпада. 

Члан 8. 
став 1 и 

4. 

4. 

Испитивање отпада у овлашћеним организа-
цијама се врши ради класификовања отпада 
за прекогранично кретање, третман или од-
лагање. Карактеризација отпада врши се само 
за опасан отпад и за отпад који према пореклу, 
саставу и карактеристикама може бити опасан 
отпад (осим отпада из домаћинства) 

Члан 23. 

5. 

Произвођач или увозник, чији производ после 
употребе постаје опасан отпад, дужан је да га 
преузме, без накнаде трошкова и са њим 
поступа у складу са Законом. 

Члан 25. 
став 2. 

6. 

Сакупљање  отпада одвојено и разврставање 
у складу са потребом будућег третмана, у 
количини, односно проценту који је утврђен 
националним циљевима.  

Складиштење отпада на начин који не утиче 
на здравље људии и животну средину. 

Члан 26. 
став 1. 

тачке 5 и 
6. 
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7. 

Отпад се складишти на местима која су 
технички опремљена за привремено чување 
отпада. Опасан отпад се не може привремено 
складиштити на локацији произвођача дуже од 
годину дана (осим ако Законом није другачије 
одређено). 

Члан 36. 

8. 
Власништво над отпадом престаје када 
следећи власник преузме отпад и прими 
докуменат о кретању отпада. 

Члан 27. 
став 2. 

9. 

Забрањено је разблаживање опасног отпада 

ради испуштања у животну средину. Забра-

њено је мешање различитих категорија 

опасних отпада или мешање опасног отпада 

са неопасним, осим под надзором квалифи-

кованог лица и у поступку третмана опасног 

отпада. 

Члан 44. 
став 5 и 

7. 

10. 
Омогућавање надлежном инспектору контролу 
над локацијом, објектима, постројењима и 
документацијом . 

Члан 26. 
став 1. 

тачка 10. 

11. 
На решење инспектора може се изјавити 
жалба Министру у року од 15 дана од 
достављања. 

Члан 87. 
став 1 и 

2. 

2. Програми превенције стварања отпада 

1. 

Закон о управљању 

отпадом („Службени 

Гласник РС“ бр. 14/16) 

 

Програми превенције стварања отпада доносе 
се ради спречавања 
негативног утицаја економског раста на 
животну средину стварањем отпада (у 

даљем тексту: програми превенције). 

Члан 
11а 

3. Евиденција и извештавање 

1. 

Правилник о обрасцу 

дневне евиденције и 

годишњег извештаја о 

отпаду са упутством за 

његово попуњавање 

(Службени Гласник РС 

бр.95/10) 

Вођење дневне евиденције за све врсте 
отпада понаособ, на прописаном формулару 
ДЕО 1 

Члан2. 

2. 

Достављање годишњег извештаја на обрасцу 
ГИО 1 за све врсте отпада понаособ Агенцији 
за заштиту животне средине. Рок 31. март за 
претходну годину 

Члан 3. 

3. 

Правилник о методо-
логији за израду наци-

оналног и локалног 
регистра загађивања, 
као и методологија за 

врсте, начине и рокове 
прикупљања података 
(Службени Гласник РС 

бр. 91/10) 

Достављање годишњег извештаја о отпаду 

(поред осталих извештаја) на обрасцу 5, који је 

дат у прилогу Правилника. 

Рок: 31. март за претходну годину Члан 4. 
став 3. 

4. Закон о званичној Достављање извештаја о отпаду на Члан 26. 
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статистици (Службени 
Гласник РС бр.110/09) 

прописаном обрасцу ОТ Републичком заводу 
за статистику. Рок 31. март за предходну год. 

4. Испитивање, класификација и карактеризација отпада 

1. 

Правилник о катего-

ријама, испитивању и 

класификацији отпада 

(Службени Гласник РС 

56/10) 

Класификација отпада у складу са листом 
отпада у Прилогу 1 Правилника је обавеза 
привредног друштва: Прилог 1.  

5. Кретање отпада 

1. 

Правилник о обрасцу 
Документа о кретању 

опасног отпада и 
упутству за његово 

попуњавање (Службени 
Гласник РС бр 114/13) 

Кретање опасног отпада прати докуменат 

прописан Правилником. 

Прописан је поступак праћења тока опасног 

отпада и начин реаговања у случају 

одступања од прописаног поступака.  

 

2. 

Правилник о обрасцу 
Документа о кретању 
отпада и упутству за 
његово попуњавање 

(Службени Гласник РС 
бр 114/13 

Кретање отпада прати докуменат прописан 
правилником. Прописан је поступак праћења 
тока отпада и начин реаговања у случају 
одступања од прописаног поступка.  

 

6. Поступање са секундарним сировинама и опасним отпадом 

Отпад који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије 

1. 

Правилник о условима 

и начину сакупљања, 

транспорта, 

складиштења и 

третмана отпада који се 

користи као секундарна 

сировина или за 

добијање енергије 

(Службени Гласник РС 

бр. 98/10) 

 

 

 

 

Предаја отпада сакупљачу и/или лицу које 
врши траспорт наведеног отпада, односно 
лицу које врши складиштење и/или третман 
наведеног отпада, уз предходно закључен 
уговор. 

Члан 5. 

2. 

Упакован отпад који се користи као секундарна 

сировина, обележава се стављањем натписа 

који садржи: назив и седиште, или знак 

произвођача отпада, назив и индексни број 

отпада. 

Паковање опасног отпада, који се користи као 
секундарна сировина, или за добијање 
енергије, врши се на начин прописан Законом, 
којим се уређује превоз опасних материја и 
ратификованим међународним уговорима у 
области превоза опасних материја у 
железничком, друмском, поморском и 
ваздушном саобраћају и унутрашњим пловним 
путевима. 

Члан 8. 
став 4 и 

5. 

3. 

Складиштење опасног отпада који се користи 
као секундарна сировина, може бити 
отвореног или затвореног типа, ограђено и под 
сталним надзором. Отпад се не може 
складиштити на отвореном простору, као ни на 

Члан 9. 
став 2 и 

3. 



ПЛАН УПРАВЉАОА ПТПАДПМ У ЈКП „КПМУНАЛИЈЕ“ 

 

 

2019. 

8 

манипулативним површинама, које нису 
намењене за складиштење. 

4. 
Захтеви за складиштење отпада који се 
користе као сакундарна сировина, или за 
добијање енергије 

Члан 9. 
став 4. 

7. Опасан отпад 

1. 

 

 

Правилник о начину 

складиштења, 

паковања и 

обележавања опасног 

отпада(Службени 

Гласник РС бр. 92/10) 

 

 

 

 

 

 

Опасан отпад се складишти на начин који 

обезбеђује лак и слободан прилаз 

ускладиштеном опасном отпаду, ради 

контроле, препакивања, мерења, узорковања, 

транспорта. 

Складиште мора бити ограђено, ради 
спречавања приступа необлашћених лица, 
физички обезбеђено, закључано и под 
сталним надзором. 

Члан 2. 
став 6 и 

7. 

2. 

Складиштење течног отпада врши се у 
непропусној посуди са танкваном која може да 
прими целокупну количину отпада у случају 
процуривања.  

Члан 3. 

став 3. 

 

3. 
Различите врсте опасног отпада ускладиштене 
на истом простору, морају се одлагати 
одвојено. 

Члан 5. 
став 4. 

4. 
Начин обележавања отпада и димензије 
налепнице. 

Члан 8. 

5. 

Налепница је заштићена и/или израђена од 
материјала који су отпорни на атмосферске и 
спољне утицаје и опасан отпад који је 
упакован. 

Члан 9. 
став 2. 

8. Токови отпада 

Амбалажни отпад 

1.  

Закон о амбалажи и 

амбалажном отпаду 

(Службени Гласник РС 

бр. 36/09) 

 

 

 

 

 

Произвођач, увозник, пакер/пунилац и 
испоручилац је дужан да бесплатно преузме 
отпад од секундарне или терцијарне 
амбалаже, на захтев крајњег корисника 

Члан 18. 
став 2. 

2. 

Произвођач, увозник, пакер/пунилац и 
испоручилац, дужан је да на захтев крајњег 
корисника, бесплатно преузме амбалажни 
отпад, који није комунални отпад, а потиче од 
примарне амбалаже, уколико за такав захтев 
није прописан посебан начин преузимања и 
сакупљања. 

Члан 18. 
став 4. 

3. 

Крајњи корисник је дужан да прикупи, 
складишти, одложи или проследи комунални 
амбалажни отпад у складу са Законом којим се 
уређује управљање отпадом и Законом којим 
се уређује комунална делатност. Крајњи 

Члан 20. 
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корисник је дужан да комунални амбалажни 
отпад разврстава се и/или одвојен складишти, 
тако да не буде измешан са другим отпадом, 
тако да би могао бити прослеђен или враћен, 
сакупљен, поново искоришћен, прерађен или 
одложен у складу са Законом којим се уређује 
управљање отпадом.  

4. 

Забрањено је прослеђивање или враћање 
амбалажног отпада који није комунални отпад 
комуналним предузећима, осим када за то 
постоји закључен уговор. Крајњи корисник 
мора да обезбеди да амбалажни отпад, који 
није комунални, који се прослеђује или враћа, 
не буде загађен опасним или другим 
материјалима који нису садржани у упакованој 
роби, а који чине поновно искоришћење или 
рециклажу немогућом, или изводљивом једино 
по несразмерно вишем трошку. 

Члан 21. 

5. 

Крајњи корисник, као држалац отпада, мора да 
обезбеди, да се са амбалажним отпадом, који 
је загађен са опасним материјама, које нису 
саставни део упаковане робе, поступа у 
складу са Законом којим се уређује 
управљање отпадом. 

Члан 22. 

6. 
Закон о управљању 
отпадом (Службени 

Гласник РС бр 88/10) 

Опште одредбе о управљању амбалажом и 

амбалажним отпадом. Члан 58. 

Отпадна уља 

1. 

Правилник о условима, 

начину и поступку 

управљања отпадним 

уљима 

(Службени Гласник РС 

бр 71/10) 

 

 

Врсте отпадних уља различите по пореклу и 
саставу, не могу се међусобно мешати. 

Члан 4. 
став 2. 

2. 
Обавеза испитивања отпадног уља на садржај 
воде и ПЦБ, пре предаје сакупљачу. 

Члан 6. 
став 2. 

3. 
Сакупљач одбија преузимање отпадног уља у 
случају да садржи више од 50mg ПЦБ/кг уља и 
о томе обавештава инспекцију. 

Члан 8. 
став 4 и 

5. 

4 
Обезбеђивање места за предају отпадних уља 
у случају настајања више од 500 l отпадног 
уља годишње. 

Члан 6. 
став 3. 

5 
Услови за складиштење отпадних уља. Члан 9. 

став 3. 

6. 
Привредно друштво не плаћа накнаду 
оператерима за сакупљање, транспорт, 
складиштење и/или третман.  

Члан 10. 
став 2. 

7. 
Дневна евиденција се води за количине веће 
од 500 l годишње. 

Члан 15. 

8. Закон о управљању 
отпадом (Службени 

Опште одредбе о управљању отпадним Члан 48. 
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Гласник РС бр 88/10) уљима. 

Отпадне гуме 

1. 
Правилник о начину и 

поступку поступку 

управљања отпадним 

гумама (Службени 

Гласник РС бр 104/09 и 

81/10) 

Привредно друштво не плаћа накнаду 
оператерима за сакупљање, транспорт, 
складиштење и/или третман  

Члан 6. 
став 2. 

2. Услови за складиштење отпадних гума Члан 8. 

3. 
Вођење дневне евиденције за количине веће 
од 1000 kg годишње. 

Члан 11. 

4. 
Закон о управљању 
отпадом (Службени 

Гласник РС бр 88/10) 

Опште одредбе о управљању отпадним 
гумама Члан 49. 

Истошене батерије и акумулатори 

1. 
Правилник о начину и 

поступку управљња 

истрошеним 

батеријама и 

акумулаторима 

(Службени Гласник РС 

бр 86/10) 

Истрошене батерије и акумулатори, који су 
настали обављањем делатности, сакупљају 
се, разврставају, класификују у складу са 
законом и чувају се до предаје лицу које врши 
сакупљање, складиштење и/или третман. 

Члан 10. 

став 3. 

2. 

2. 
Услови за складиштење истрошених батерија 
и акумулатора. 

Члан 11. 

3. 
Истрошене батерије и акумулатори не могу се 
одлагати на депонију и спаљивати.  

Члан 14. 

4. 
Закон о управљању 
отпадом (Службени 

Гласник РС бр 88/10) 

Опште одредбе за управљање истрошеним 
батеријама и акумулаторима. Члан 47. 

Отпадне флуоресцентне цеви које садрже живу 

1. 

Правилник о начину и 

поступку за управљање 

отпадним 

флуоресцентним 

цевима које садрже 

жуву (Службени 

Гласник РС бр 97/10) 

Отпадне флуоресцентне цеви које садрже 
живу, разврставају се класификују на 
прописани начин и предају сакупљачу и/или 
лицу које врши транспорт отпадних 
флуоресцентних цеви које садрже живу, 
односно лицу које врши складиштење и/или 
третман. 

Члан 6. 

став 1. 

 

2 
За сакупљање отпадних флуоресцентних цеви 
које садрже живу, користе се одговарајуће 
непропусне и затворене посуде. 

Члан 6. 
став 2. 

3. 
Закон о управљању 
отпадом (Службени 

Гласник РС бр 88/10) 

Опште одредбе о сакупљану отпадних 
флуоресцентних цеви које садраже живу. Члан 51. 

Електрични и електронски отпад 

1. 
Правилник о листи 

електричних и 

електронских 

производа, мерама 

Отпадна опрема се не може предавати као 
неразврстан отпад. 

Члан 11, 
став 2. 

2. Крајњи корисник чува одвојено отпадну 
опрему до предаје, тако да се отпадна опрема 

Члан 11. 
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забране и ограничења 

коришћења електричне 

и електронске опреме 

која садржи опасне 

материје, начину и 

поступку управљања 

отпадом од 

електричних и 

електронских уређаја 

(Службени Гласник РС 

бр 99/10) 

не меша са другим отпадом, односно да њена 
поновна употреба или рециклажа није 
онемогућена. 

став 3. 

   3. 

Ако отпадна опрема садржи материје и 
материјале које треба пре разврставања 
уклонити и у складу са посебним прописима 
којим се уређује одлагање опасних материја, 
крајњи корисник обезбеђује да отпадна 
опрема буде у таквом стању да се одлагање 
тих материја или материјала може спровести 
на прописани начин. 

Члан 11. 
став 4. 

4. 

Отпадна опрема која се предаје сакупљачу, 
треба да буде у стању из којег је видљиво да 
није потребно растављање ради вађења 
посебних саставних делова. 

Члан 13. 
став 2. 

5. 

У складишту се отпадна опрема чува одвојено, 
тако да се не меша са другим отпадом и да се 
може, ради поновне употребе, искоришћења 
или рециклаже, сврставти одвојено по 
разредима отпадне опреме. 

Члан 14. 
став 1. 

6. 

Отпадна опрема се складишти на начин да се 
пре третмана не згњечи, издроби, или на други 
начин уништи, или загади опасним или другим 
материјама, тако да њена поновна употреба, 
искоришћење, или рециклажа није омогућена, 
или изводљива, без несразмерно високих 
трошкова. 

Члан 14. 
став 2. 

7. 

За електричну и електронску опрему, која је 
стављена на тржиште до 1. јануара 2011. 
године, трошкови управљања отпадном 
опремом који није из домаћинства, сноси 
произвођач, увозник, или крајњи корисник 

Члан 18. 
став 2. 

8. 

Произвођач, односно увозник опреме, 
закључује уговор о финансирању управљања 
истрошеном отпадном опремом, која није из 
домаћинства, са крајњим корисником. 

Члан 18. 
став 3. 

9. 
Закон о управљању 
отпадом (Службени 

Гласник РС бр 88/10) 

Опште одредбе о управљању електричним и 
електронским опадом. Члан 59. 

9. Накнада за произведени или одложени отпад 

1. 

Правилник о 

утврђивању усклађених 

износа накнада за 

загађивање животне 

средине (Службени 

Гласник РС бр 30/13) 

Прописана је накнада коју привредно друштво 
плаћа за произведени или одложени отпад. 

Члан 3. 

2. Уредба о мерилима и 
Повраћај дела накнаде коју је обвезник платио 

у предходном обрачунском периоду, врши се Члан 3. 
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условима за повраћај, 
ослобађање или 

смањење плаћања 
накнаде за загађење 

животне средине 
(Службени Гласник РС 

бр 113/05 и 24/10) 

ако:  

1) се опасан отпад извози ради третмана, 

односно одлагања у иностранству; 

2) се отпад предаје на третман, односно 
одлагање у постројењу за управљање 
отпадом. 

став 1. 

3. 

Повраћај дела накнаде из става 1. овог члана, 
утврђује се највише до висине годишње 
накнаде коју је обвезник платио у претходном 
обрачунском периоду и који се процентуално 
умањује сразмерно количини извезеног 
отпада, односно количине отпада који је 
предат на третман односно одлагање у односу 
на укупно произведену количину отпада.  

Члан 3 
став 2. 

10. Казнене одредбе 

1. 

Закон о управљању 

отпадом (Службени 

Гласник РС бр 88/10) 

 

Новчаном казном од 1.500.000 до 3.000.000 
динара, казниће се за привредни преступ 
привредно друштво, предузеће или правно 
лице ако: 

Члан 88. 

А 
Обавља послове без плана управљања 
отпадом, или не врши његово ажурирање у 
прописаном року; 

Став 1. 
тачка 7. 

Б 

Ускладишти отпад на местима која нису 
технички опремљена за привремено чување 
отпада на локацији произвођача или власника 
отпада у центрима за сакупљање, трансфер 
станицама и другим локацијама, или по истеку 
прописаног рока за привремено складиштење; 

Став 1. 
тачка 7. 

Ц 

Врши одлагање отпада на локацији која не 
испуњава техничке, технолошке и друге 
прописане услове, односно супротно условима 
утврђеним у дозволи, или без предходног 
третмана или одлаже опасан отпад заједно са 
другим врстама отпада; 

Став 1. 
тачка 12. 

Д 

Приликом сакупљања, разврставања, 
складиштења, транспорта, поновног 
искоришћења и одлагања, опасан отпад не 
упакује и обележи на одговарајући начин; 

Став 1. 
тачка 13. 

Е 

За привредни преступ – управљање отпадом, 
без плана управљања, или неажурирања у 
прописаном року, може се изрећи  у сразмери 
са висином учињене штете неизвршене 
обавезе, или вредности робе, или друге 
ствари која је предмет привредног преступа, а 
највише до двадесетоструког износа учињене 
штете неизвршене обавезе, или вредности 
робе, или друге ствари која је предмет 
привредног преступа; 

Став 2. 

И Новчаном казном од 100.000 до 200.000 Став 3. 
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динара, казниће се за привредни преступ – 
управљање отпадом без плана управљања, 
или неажурности у прописаном року и 
одговорно лице у привредном друштву, 
предузећу и правном лицу. 

10. Прекршаји 

2. 

Закон о управљању 

отпадом (Службени 

Гласник РС бр 88/10) 

Новчаном казном од 500.000 до 1.000.000 
динара казниће се за прекршај, привредно 
друштво, предузеће или друго правно лице, 
ако: 

Члан 90. 

а 
Не класификује отпад на прописан начин, 
односно не изврши испитивање отпада у 
складу са Законом;  

Члан 90. 
тачка 1. 

б 
Не сачини план управљања отпадом;  Члан 90. 

тачка 3. 

ц 
Поступа са комуналним отпадом супротно 
члану 43. овог Закона;  

Члан 90. 
тачка 7. 

д 
Не поседује документ о кретању отпада;  Члан 90. 

тачка 8. 

е 
Не поседује документ о кретању опасног 
отпада  

Члан 90. 
тачка 9. 

ф 
Управља посебним токовима отпада супротно 
Закону;  

Члан 90. 
тачка 10. 

г 
Не води, доставља и чува одговарајуће 
податке и извештаје;  

Члан 90. 
тачка 12. 

х 

За некласификовање отпада на прописан 
начин, може се изрећи новчана казна у 
сразмери са висином причињене штете, или 
неизвршене обавезе, вредности робе, или 
друге ствари која је предмет прекршаја, а 
највише до двадесетоструког износа тих 
вредности;  

Члан 90. 
став 2. 

и 

За некласификовање отпада на прописан 
начин, казниће се и одговорно лице у 
привредном друштву, предузећу или другом 
правном лицу, новчаном казном од 25.000 до 
50.000 динара;  

Члан 90. 
став 3. 

ј 

Заштитне мере уз казну за прекршај: 

За прекршај из члана 90. овог Закона, може се 

уз казну изрећи и заштитна мера одузимања 

предмета који су употребљени, или намењени 

за извршење прекршаја, односно, који су 

настали извршењем прекршаја.   

Члан 91. 
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3. УВОД 

 

Јавно комунално предузеће „Комуналије“ Сремска Митровица, Стари шор 114 (у 

даљем тексту ЈКП“Комуналије“или предузеће) основано је на основу Одлуке и 

Решења о оснивању Јавног комуналног предузећа од стране Скупштине Општине 

Сремска Митровица, бр. 023-17/91-02, о чему је издато Решење Окружног суда у 

Сремској Митровици  бр.ФИ 167/91 од 28.03.1991.године бр.регистарског улошка 1-

1314. Оснивачки акт бр. 023-122/2016-I од 21.10.2016. год. који је донела Скупшина 

града Сремска Митровица. 

Решењем Скупштине Сремске Митровице од 04.08.2016. године бр.023-80/2017-I 

за  директора ЈКП “Комуналије“ Сремска Митровица,на период од четири године, 

именован је дипломирани економиста Радослав Јевремовић. 

ЈКП“Комуналије“, Сремска Митровица  основано је од стране  Скупштине 

Општине  Сремска Митровица за обављање комуналних делатности од општег 

интереса везано за: одржавање и подизање зелених и рекреационих  површина  и 

градских паркова,одржавање чистоће на јавним површинама и стамбеним 

објектима,сакупљање и одвоз смећа, погребне услуге и услуге одржавања гробаља, 

услуге зоохигијене,пијачне услуге и од 27.06.2005.године, услуге „Паркинг сервиса“. 

Претежна делатност ЈКП“Комуналије“, Сремска Митровица  је по јединственом 

шифарнику  делатности под шифром  38.11 сакупљање отпада који није опасан. Све 

активности предузећа су усмерене на побољшање и што ефикасније извршење 

делатности због којих је и основано. 

 

Предузеће мора да прати све новине и важеће прописе у савременом окружењу 

што се нарочито односи на унапређење животне средине и квалитета живота. Замена 

старог возног парка, стално побољшање услова рада запослених, повећање 

одржаваних површина у граду, уклањање штетне вегетације дуж локалних путева,  
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одвоз смећа по селима, примарна сепарација отпада и рециклажа као и са 

Основни циљ деловања ЈКП „Комуналијe“ као правног лица је пружање услуга  

грађанима  

Града Сремска Митровица кроз обављање свих делатности за које је 

регистровано. Самим тим се обезбеђује нормално функционисање свих служби у 

граду и побољшавајуусловиживота.  

Израдом Плана управљања отпадом у ЈКП „Комуналије“ Сремска Митровица, 

постиже се смањивање ризика од угрожавања живота и здравља запослених, 

корисника услуга и животне средине. Руководство предузећа настоји да кроз мере, 

поступке и радње запослених, спречи загађење ваздуха, воде и земљишта као и 

опасности које могу угрозити биљни и животињски свет на територији градаСремске 

Митровице.  

Сепарација и рециклажа отпада су веома битне области, данас још увек 

запостављене, које ће омогућити проширење делатности и додатно запошљавање. 

Папир, ПЕТ амбалажа, грање и остаци дрвне масе, електронски отпад, све су то 

потенцијалне употребљиве сировине чијом прерадом се утиче на очување животне 

средине. 

Предузеће води политику заштите животне средине која се огледа у управљању 

комуналним отпадом на начин и у складу са принципима заштите животне средине и 

одрживог развоја града. Дефинисани су принципи којима се запослени у предузећу 

руководе током обављања свакодневних радних задатака, а огледају се у: 

Поштовању законитости, односно усклађивању пословања предузећа са 

националним стратешким опредељењима, законима, стандардима и директивама ЕУ 

у области управљања отпадом и заштите животне средине. Активан је однос 

руководства у локалној заједници покретањем иницијатива за доношење прописа у 

области управљања отпадом и заштите животне средине. 

Јавност у раду, се огледа у доступности и истинитости информација о 

делатностима предузећа које се непосредно и путем медија презентује грађанима, 

предузећима, организацијама локалне заједнице и цивлиног друштва. 

Друштвено одговорно понашање, предузеће спроводи кроз: 

 Укључивање политике, програма и праксе заштите животне средине у све 

делатности предузећа; 

 Усмеравање финансијских средстава на изградњу система управљања 

отпадом, заштити земљишта, воде, ваздуха и информисању грађана; 

 Обуку запослених о утицају комуналног отпада на стање животне средине; 

 Развијање и подизање квалитета услуга чишћења и сакупљања отпада из 

непосредног животног окружења грађана; 

 Поштовање начела хијерархије управљања отпадом и стварање услова за 

поступање са секундарним сировинама пореклом из комуналног отпада, ради 

штедње природних богатстава и спречавања штетног утицаја на животну 

средину; 



ПЛАН УПРАВЉАОА ПТПАДПМ У ЈКП „КПМУНАЛИЈЕ“ 

 

 

2019. 

16 

 Увођење и развијање начина рада који смањује емисију штетних материја у 

околину, штеде ресурси и енергија, минимизира употребу штетних материја и 

количина опасног отпада. 

 

Успостављено је партнерство са локалним и националним организацијама и 

институцијама надлежним за комуналне делатности и заштиту животне средине, као и 

са грађанима, установама и ОЦД које делују у складу са принципима одрживог развоја 

и заштите животне средине.  

Циљ плана управљања отпадом у предузећу се огледа у спровођењу 

прописаних мера, поштовању начела управљања отпадом и успостављању одрживог 

модела управљања, ради смањења загађења животне средине и смањења 

деградације простора, чиме се стварају предуслови за:  

 поштовање и испуњење захтева законске регулативе; 

 смањење ризика на прихватљив ниво за здравље људи и животну средину; 

 минимизује стварања и смање трошкови сакупљања и транспорта отпада; 

 боље искористе сопствених ресурси; 

 стална унапређења стања, кроз дефинисање одговорности запослених у 

области заштите животне средине и управљања отпадом; 

 укључење свих запослених у реализацију циљева; 

 стварање позитивног имиџа и добрих односа са заинтересованим странама. 

Укључивање свих запослених у спровођење плана управљања отпадом, 

омогућава његово непрестално унапређење и изналажење ефикасних и 

функционалних решења, ради постизања што бољих резултата. 

 План управљања отпадом омогућиће да се: 

 Стекне увид у садашњу ситуацију управљања отпадом; 

 Усклади пословање са домаћим законодавством; 

 Дефинише оптимални систем за управљање отпадом; 

 Дефинишу циљеви и оптимални рокови за имплементацију плана и 

 Добију основе за дефинисање финансијских улагања у примени Плана. 

У складу са одредбама Члана 26. Закона о управљању отпадом (Сл. гл. РС бр. 

36/2009 од 15.05.2009. године и Сл. Гл. РС бр. 14/16) произвођач отпада је дужан да: 

1. сачини план управљања отпадом из Члана 15. овог Закона и организује његово 

спровођење, ако годишње производи више од 100 тона неопасног 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 отпад одвојено  и разврстава га у складу са потребом будућег 

третмана, у количини, односно проценту који је утврђен националним 

циљевима; 
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6. складишти отпад на начин који минимално утиче на здравље људи и животну 

средину и обезбеди услове да не дође до мешања различитих врста отпада, 

као ни мешање 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 законом; 

8. води евиденцију о отпаду који настаје, који се предаје или одлаже; 

9. одреди лице одговорно за управљање отпадом; 

10. омогући надлежном инспектору контролу над локацијама, објектима, 

постројењима и документацијом. 

      Лице одговорно за управљање отпадом дужно је да: 

1. изради нацрт плана управљања отпадом из члана 15. Закона о управљању 

отпадом, организује његово спровођење и ажурирање; 

2. предлаже мере превенције, смањења, поновног искоришћења и третмана 

отпада; 

3. прати спровођење закона и других прописа о управљању отпадом и 

извештава органе управљања. 

Обзиром да предузеће послује на више локација у Сремској Митровици, те да 

производи отпад из својих делатности, сакупља и управља неопасним отпадом 

корисника услуга, именована су 2  лица и дефинисане су њихове обавезе и 

одговорности у поступању са отпадом, односно његовим евидентирањем и правилним 

привременим складиштењем. 

Приликом израде овога Плана узете су у обзир одредбе Правилника о 

категоријама испитивању и класификацији отпада (Сл. гл. РС бр.56/2010 од 10.08.2010 

год.). У циљу потпуног разумевања овог документа, у наставку се дају појашњења 

основних појмова који се користе у овом Плану, а произилазе из Закона о управљању 

отпадом: 

- отпад јесте свака материја или предмет садржан у листи категорија отпада (Q 

листа) који власник одбацује, намерава или мора да одбаци, у складу са законом; 

- 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; 

- 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 загађења 

животне средине или угрози здравље људи; укупно излуживање и садржај загађујућих 

материја у отпаду и екотоксичност излужених материја морају бити у дозвољеним 

границама, а посебно не смеју да угрожавају квалитет површинских и/или подземних 

вода; 

- 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; 
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- неопасан отпад јесте отпад који нема карактеристике опасног отпада; 

-карактеризација отпада јесте поступак испитивања којим се утврђују физичко-

хемијске, хемијске и биолошке особине и састав отпада, односно одређује да ли отпад 

садржи или не садржи једну или више опасних карактеристика; 

- 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; 

- одлагање отпада јесте било који поступак или метода уколико не постоје 

могућности регенерације, рециклаже, прераде, директног поновног коришћења или 

употребе алтернативних извора енергије у складу са Д листом; 

- произвођач отпада јесте привредно друштво, предузеће или друго правно лице, 

односно предузетник, чијом активношћу настаје отпад и/или чијом активношћу 

претходног третмана, мешања или другим поступцима долази до промене састава или 

природе отпада; 

- поновно искоришћење отпада јесте било који поступак или метода којом се 

обезбеђује поновно искоришћење отпада у складу са Р листом; 

- рециклажа јесте поновна прерада отпадних материјала у производном процесу 

за првобитну или другу намену, осим у енергетске сврхе; 

- оператер јесте свако физичко или правно лице 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; 

- складиштење отпада јесте привремено чување отпада на локацији произвођача 

или власника отпада, као и активност оператера у постројењу опремљеном и 

регистрованом за привремено чување отпада; 

- сакупљање отпада јесте активност систематског сакупљања, разврставања 

и/или мешања отпада ради транспорта; 

 

 

Слика бр. 1  Град Сремска Митровица 
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4. ИЗРАДА ПЛАНА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ У ЈКП „КОМУНАЛИЈЕ“ 

Због сложености проблематике и тежње за успостављањем стандардних, 

организационих и техничких решења у ЈКП „Комуналије“ Сремска Митровица, 

ангажован је  консултант који треба да помогне у изради Плана управљања отпадом у 

предузећу. 

План управљања отпадом у ЈКП „Комуналије“ Сремска Митровица, је након 

прелиминарне израде послат на ревизију руководиоцима у предузећу, који су 

одговорни за управљање отпадом, да примедбама и запажањима операционализују 

израду и спровођење плана у пракси рада предузећа. 

Планом су обухваћене све оне активности чијим обављањем долази или може 

доћи до стварања отпада. 

Свако место генерисања отпада има специфичности испољавања у оквиру 

радних сектора предузећа. Анализа прикупљених и добијених података и њихова 

обрада, довела је до сагледавања постојећег стања и могућих начина поступања са 

генерисаним и сакупљеним количинама отпада. Из целокупне анализе, проистекли су 

полазни елементи за дефинисање Акционог плана, односно усклађивање затеченог  

 

стања са законом предвиђеном регулативом и могућностима предузећа да се 

овај план операционализације у пракси. 

План је израђен за период од три године и након тога се ради његово 

ажурирање, сагласно Закону о управљању отпадом. 

Процес израде плана састоји се од следећих активности: 

 Анализа постојећег стања – комбинацијом прикупљених података путем, 

интервјуа са руководицима, анализе ситуације на терену и комуникације са 

одговорним радницима, извршена је анализа актуелне ситуације и 

идентификована су одступања;  

 Формирање компаративног оквира – на бази законских захтева који 

проистичу из важећих домаћих прописа, створен је компаративни оквир који је 

послужио у процесу утврђивања неусаглашености; 

 Процена количина отпада – процена, односно израчунавање генерисаних 

количина отпада у свакодневном и годишњем раду, извршена је на основу 

интерне евиденције, као и процена количина које ће настати у планском 

периоду; 

 Утврђивање мера – на основу анализа стања, и могућности предузећа, 

консултант је у сарадњи са стручним лицима у предузећу, дефинисао предлог 

мера за отклањање неусаглашености; 

 Планирање – израђен је нацрт  Акционог плана са временским оквиром који је 

усаглашен током ревизије. Основни циљ усаглашавања је да се утврди реалан 

план на бази конкретних финансијских могућности и физичких капацитета 

предузећа. 
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5.НАМЕНА И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 

„Управљање отпадом“ - представља систем активности и радњи везаних за 

отпад, укључујући превенцију настанка отпада, смањивање количина отпада и 

његових опасних карактеристика, селекцију, транспорт, евиденцију генерисаних и 

сакупљених количина, мониторинг и обуку на пословима управљања отпадом. 

Намена Плана управљања отпадом је да се обезбеде и осигурају услови за: 

 Управљање отпадом на начин којим се не угрожава здравље људи и 

животна средина; 

 Превенцију настајања отпада, посебно настојање рационалног 

коришћења природних ресурса, као и отклањање опасности од штетног 

дејства на здравље људи и животну средину; 

 Поновно искоришћење отпада и издвајање секундарних сировина из 

отпада; 

 Праћење поступања са отпадом који се сакупља и у предузећу генерише; 

 Развијање свести о управљању отпадом код запослених и корисника 

услуга. 

5.1. Смањење ризика у животној средини 

Управљање отпадом врши се на начин којим се обезбеђује најмањи ризик по 

угрожавање живота и здравља људи и животне средине, контролом и мерама 

смањења: 

 1. загађења вода, ваздуха и земљишта; 

 2. опасности по биљни и животињски свет; 

 3. опасности од настајања удеса, експлозија или пожара; 

 4. негативних утицаја на пределе и природна добра посебних вредности; 

 5. нивоа буке и непријатних мириса. 

5.2. Управљање отпадом у ЈКП „Комуналије“ Сремска Митровица 

Своју пословну политику предузеће заснива на пружању континуираних услуга 

управљања отпадом на територији Града Сремске Митровице, уз поштовање начела и 

принципа управљања отпадом. На основу својих надлежности Скупштина Града 

Сремске Митровице поверила је предузећу делатност сакупљања и транспорта 

неопасног отпада, као ексклузивно право на територији локалне самоуправе. Према 

овој Одлуци, једино ЈКП „Комуналије“, на територији Града Сремске Митровице, 

обавља ову делатност према физичким и правним лицима, а према истој, врши и 

одржавање јавних површина, одржавање јавног зеленила,одржавање јавне расвете, 

погребне услуге, послове пијаца, послове паркирања и делатност зоохигијенске 

службе.  

У оквиру наведених делатности, руководство предузећа улаже значајне напоре 

како би се управљање отпадом, који се ствара у предузећу и екстерно прикупља, 

спроводило у законским оквирима.  
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Опредељењем за примарну сепарацију на изворишту настајања отпада и 

изградња погона за сепарацију рециклабилног отпада, предузеће је одредило своју 

политику заштите животне средине и решавања проблема са нарастајућим 

количинама отпада на прихватљив и одржив начин.  

Регионални принцип управљања отпадом примењен је у два велика града 

Сремској Митровици и Шапцу, изградњом и отварањем регионалне депоније. Овакав 

регионални приступ пред ЈКП „Комуналије“ Сремска Митровица поставља нове 

захтеве у управљању комуналним и другим врстама отпада.  

Депонијом руководи посебно јавно предузеће, које су формирале потписнице 

регионалног споразума и оно ради по тржишним принципима, што значи да се све 

количине одложеног отпада наплаћују доносиоцу. Овакав начин рада регионалног 

предузећа, односно депоније, пред ЈКП поставља захтев да се што мање отпада 

одлаже на депонију и на тај начин смање трошкови трајног одлагања комуналног 

отпада. Са тим циљем уведени су нови начини прикупљања, уз примену принципа 

минимизације отпада, искоришћења негових корисних својстава, и примене начела 

хијерархије управљања. Тренутно се делимично врши сепарација прикупљеног 

рециклабиолног отпада, а комунални се сопственим возилима транспортује на 

регионалну депонију. 

Обзиром да се у предузећу и од корисника прикупљају различите врсте отпада, 

успостављен је систем праћења, евидентирања и извештавања ових токова. Са 

добављачима материјала, који након употребе у предузећу постају отпад, предложиће 

се склапање уговора у којима ће се јасно изразити одговорност за поступање. Такође, 

за сваку врсту рециклабилних материјала који се из отпада прикупе, или у предузећу 

створе, уговараће се послови са овлашћеним оператерима, којима се рециклабилни 

материјали продаје по тржишним условима. 

Предузеће има склопљен генерални уговор са овлашћеним оператером о 

промету амбалажног отпада. 

Следећи политику и захтеве регионалног принципа управљања отпадом, у 

предузећу су створени услови за раздвајање отпада на извору настанка. Овај отпад се 

одвојено прикупља у наменске посуде на месту генерисања.  

Одлуком Скупштине Града Сремске Митровице, ЈКП има право и овлашћено је 

за прикупљање чврстог комуналног и амбалажног отпада од корисника (физичка и 

правна лица) и са јавних површина. За примарну сепарацију отпада су створени 

услови, постављањем „рециклажних острва“ на јавним површинама, али се и 

даљеради на проширењу мреже ових острва. 

Овакав начин организације рада, омогућава да се са отпадом управља по 

начелу хијерархије управљања отпадом, међутим, предузеће нема исходовану 

Интегралну дозволу, те је то приоритетан задатак у наредном периоду, као би се рад 

и пракса ускладили са захтевима, Агенције за заштиту животне средине, 

Националним регистром извора загађења и другим важећим законским прописима. 
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5.3. Примарна сепарација  

 Предузеће ствара услове за сепаратно прикупљање рециклабилних 
компоненати из комуналног отпада, набавком и постављањем наменских посуда-
контејнера, односно постављањем „рециклажних острва“ на јавним површинама.  
Постојећа опрема за одлагање отпада је на задовољавајућем нивоу. Отпад се одлаже 
помоћу контејнера запремине 1,1 м3 (755 комада), уз додатних 10 отворених 
контејнера од 5м3. Одлагање отпада из домаћинстава индивидуалног типа помоћу 
канти од 120 л успостављено је за 18.311 домаћинстава. 
 
  Када је реч о примарној сепарацији отпада, она се у највећој мери реализује 
помоћу контејнера од 1,1м3намењених за одвојено сакупљање пластике (47 ком.) и 
папира/картона (64 ком.), уз 1.120 канти за сакупљање мешаног сувог рециклабилног 
отпада из индивидуалних домаћинстава. На територији града се налази и 160 кавеза 
величине 1,1 м3 за PET амбалажу.  
 
Одвајање органског отпада започето је 2015. године поделом 1000 компостера 
величине 420 л индивидуалним домаћинствима. 

 

 

 

 

 

                      
  
Слика бр.2   Компостер    Слика бр. 3   Канта за рециклабилни отпад 

 
 
 У оквиру Пројекта примарне сепарације отпада из Програма подршке развоју 
инфраструктурe животне средине, фаза II (ЕИСП2),  у граду Сремска Митровица  ће у 
току 2020. године бити постављено: - 7.571 пластичних (ХДПЕ) канти од 120 л  (плаве 
боје) за сакупљање рециклабилног тока отпада 
- 133пластичних (ХДПЕ) контејнера од 1.1 м3  за сакупљање рециклабилног тока 
отпада 
- 112пластичних (ХДПЕ) контејнера од 1.1 м3 за сакупљање стакла 
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- 1 двоосовинско возило за сакупљање и превоз рециклабилног тока отпада 
капацитета 16м3  
- 1троосовинско возило за сакупљање и превоз рециклабилног тока отпада 
капацитета 20м3 

  

 

Слика бр. 4 Рециклажно острво 

 У наредном периоду ЈКП „Комуналије“ ће настојати да конкурисањем на 
позиве за фондове ЕУ , као и суфинансирањем из сопствених средстава, у граду 
оформи Рециклажно двориште које ће бити отворено за све суграђане који желе да 
одложе различите врсте рециклабилног отпада. Предвиђено је да се у  оквиру 
дворишта налази 8 контејнера од 7м3 у које ће се одлагати : пластична амбалажа, 
папир и картон, текстил, стакло, кабасти намешај, метал, електронски отпад. 

 

5.4. Праћење поступања са отпадом 

 “Предузеће које производи или управља отпадом има обавезу да у свом раду 

поступа у складу са одредбама Закона о управљању отпадом и одговарајућим 

подзаконским прописима, о чему се води дневна евиденција и доставља годишњи 

извештај надлежном органу“.  

ЈКП „Комуналије“ Сремска Митровица је у обавези, (Члан 75. Закона о 

управљању отпадом) да води евиденцију о дневним количинама генерисаног и 

депонованог отпада (ДЕО-1) и доставља Годишњи извештај о отпаду 

произвођача отпада (ГИО-1) и Годишњи извештај о управљању комуналним 

отпадом  (КОМ-1). Наведени извештаји се достављају Агенцији за заштиту 

животне средине до 31. марта текуће године са подацима за предходну годину. 

Обрасци евиденције и извештаја, налазе се у прилогу број 5, 6 и 7 овог Плана и на 

интернет страници Агенције за заштиту животне средине – НАЦИОНАЛНИ РЕГИСТАР 

ИЗВОРА ЗАГАЂЕЊА  

Контакти :Агенција за заштиту животне средине www.sepa.gov.rsНа менију 

НРИЗ је потребно креирати профил предузећа ради слања годишњих извештаја. 

Контакт особа ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ 011/286 1080 ЛОКАЛ 124 и НАДА  

http://www.sepa.gov.rs/
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МИСАЈЛОВСКИ 011/286 1080 ЛОКАЛ 123 адреса: Руже Јовановић 27а, 11160 

Београд.  

Поред ових извештаја, предузеће је у обавези да Републичком статистичком 

заводу доставља годишњи статистички извештај на обрасцу ОТ до 31. матра текуће 

године са стањем за претходну годину који Завод шаље предузећу ради попуне. 

ЈКП „Комуналије“ Сремска Митровица постаје власник комуналног отпада који 

се генерише из индивидуалних домаћинстава и пословних објеката, оног тренутка 

када се он нађе у типизираним контејнерима, посудама за прикупљање или када се од 

стране корисника индивидуалних домаћинстава у врећама и кантама изнесе на јавну 

површину. 

Такође, ЈКП „Комуналије“ је власник разврстаног отпад из наменских контејнера 

на јавним површинама.  

Одговорност произвођача отпада прописана је у Члану 26. Закона о управљању 

отпадом, чиме се он обавезује да приликом предаје отпада обавезно мора приложити 

докуменат о карактеру и категорији отпада.  

ЈКП „Комуналије“ Сремска Митровица није регистрована, нити овлашћена за 

сакупљање и третман опасног отпада из чега произилази одговорност лица 

запослених у ЈКП, која преузимају отпад од произвођача. Обавезе и одговорност 

власника отпада прописане су у Члану 27 Закона о управљању отпадом.. 

 

Кретање отпада прати „Докуменат о кретању отпада“ (прилог број 1) и „Докуменат о 

кретању опасног отпада“ (прилог број 3), при чему се отпад пре отпочињања кретања 

мора класификовати. 

Ако произвођач, односно власник, у року од 15 дана не прими докуменат о 

пријему отпада од примаоца, мора покренути поступак провере кретања и дужан је да 

о налазу извести Министарство, без одлагања, као и надлежани орган Републике. 

Докуменат о кретању опасног отпада доставља се Министарсту надлежном за 

заштиту животне средине, три дана од започињања кретања опасног отпада, а 

обавештење о пријему отпада, најкасније десет дана од дана пријема отпада. 

5.5 Увођење стандарда ISO 14001 : 2015 и 9001:2015 

ЈКП “Комуналије” Сремска Митровица успешно је завршило успостављање 

интегисаног система менаџмента (ИМС) квалитетом (према захтевима стандарда 

ИСО 9001:2015), животном средином (према захтевима стандарда ИСО 14001:2015) 

и заштитом здравља и безбедношћу на раду (према захтевима стандарда ОХСАС 

18001:2007).  

Сврха процедуре је дефинисање активности, поступака и одговорности за 

реализацију процеса секундарне селекције отпада. 

Процедура се примењује у Сектору "Градска чистоћа" - Служба сепарације отпада. За 

њену примену првенствено су одговорни Руководилац сектора "Градска чистоћа" и 

Пословођа примарно-секундарне сепарације отпада. 
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                        Слика бр. 5  Сертификати  ISO стандарда 

 

Опис поступка 

Обавезе Предузећа у делу управљања секундарним сировинама 
произилазе из следећих докумената: 

 Закон о управљању отпадом ("Сл.гласник РС", бр. 36/09, 88/10 и 14/16), 

 Закон о амбалажи и амбалажном отпаду ("Сл.гласник РС", бр.36/09), 

 Правилник о условима и начину разврставања, паковања и чувања секундарних 

сировина ("Сл.гласник РС", бр. 55/01, 72/09 - др. правилник и 56/10 - др. 

правилник), 

 Уредба о утврђивању плана смањања амбалажног отпада за период од 2015 до 

2019. године ("Сл.гласник РС", бр.144/14), 

 Дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији Града 

Сремска Митровица (Бр. досијеа: 501-217/2016-X). 
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Планирање реализације процеса 

План рада службе за сепарацију отпада за 20__ годину (ИЗ.04.01) израђује 

Руководилац сектора "Градска чистоћа"   до краја текуће године за наредну годину и 

доставља га Техничком директору на преглед и верификацију. Програм садржи 

месечне планиране количине прикупљеног амбалажног (папира, картона и ПЕТ 

амбалаже) и количине и врсте балираног амбалажног отпада. На крају ИЗ.04.01 

својим потписом одобрава директор Предузећа. 

Улазни документи за израду ИЗ.04.01 су: 

 План рада службе за сепарацију отпада за 20__ годину (за претходну годину), 

 План локација посуда за сакупљање амбалажног отпада (ИЗ.04.02), 

 Захтеви (писмени и/или телефонски захтеви месних заједница, установа, 

правних и физичких лица). 

Сакупљање, транспорт, истовар, сортирање, балирање и мерење амбалажног 

отпада 

Сакупљање, транспорт и истовар амбалажног отпада 

Сакупљање, транспорт и истовар амбалажног отпада врши се у складу са процедуром 

ИП.03.01 – Сакупљање и транспорт комуналног отпада. 

Сортирање и балирање отпада 

Допремљени амбалажни отпад (картон, папир и ПЕТ амбалажа) радници на 
сепарацији отпада сортирају на линији за сортирање. 

Селектовани отпад се балира тако што се грађевинском машином гура на линију 
за балирање уз још једну визуелну контролу, како се у селектованом (или 
амбалажном) отпаду не би нашло нешто што му не припада. 

 

Интегрисани систем менаџмента је најбољи менаџмент приступ за истовремено  

 

задовољење захтева корисника, реструктурирање организације, смањење 

трошкова, повећање продуктивности и дугорочан одрживи развој организације. 

Интеграција има за циљ, да се од различитих стандарда за системе менаџмента 

(ИSО 9001, ИSО 14001, ОHSАS 18001) добије шири, обухватнији и снажнији 

интегрисани систем менаџмента којим се на ефикаснији и ефективнији начин 

управља организацијом. 

Интегрисани систем менаџмента је свеобухватни алат менаџмента који повезује све 

елементе пословног система у јединствен и целовит систем управљања процесима у 

организацији, ради задовољавања захтева заинтересованих страна и остваривања 

пословних циљева у складу са визијом и мисијом организације. 

 

5.6 Валоризација отпада 

Вредност отпада се састоји од примарне и секундарне (екстерне вредности). 

Примарна вредност је економска, док секундарну представља цена загађења животне 
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средине и често се тешко може одредити и квантификовати. Валоризација отпада је 

материјализација примарне вредности, тј. продаја по његовим важећим тржишним 

условима. 

Валоризација отпада би обзиром на количине и карактер, требало да буде 

веома важан сегмент управљања отпадом у ЈКП „Комуналије“ Сремска Митровица. 

Према постојећој пракси отпад се у великој мери валоризује кроз продају примарно 

прикупљеног рециклабилног отпада са јавнихповршина или прикупљањем од 

физичких и правних лица, његовим третманом (сепарација у рециклажном погону, 

смањење волумена балирање и паковање), те продаја овлашћеном правном лицу са 

којима предузеће има склопљен уговор. Поред наведеног, у циљу успостављања 

одрживог система управљања отпадом и развоја, остварује се приход од субвенције 

за сакупљаче амбаланог отпада, који се реализује након провере документације о 

кретању ове врсте отпада. 

Одређене врсте отпада нису валоризоване, а њиховим третманом и продајом 

се могу остваритии одређена финансијска средства. На основу морфологије отпада 

који се ствара из делатности коју ЈКП обавља (послови одржавања јавног зеленила и 

гробаља), могуће је створити услове за компостирање биоразградивог (зеленог) 

отпада, пре свега због чињенице да је важећом легислативом у наредним годинама 

предвиђена редукција биоразградивог отпада који се одлаже на депонију. Годишње се 

у предузећу генерише и прикупи око 400 тона овог отпада. 

Ради смањења биоразградивог (зеленог) отпада у индивидуалним 

домаћинствима Сремске Митровице, подељено је 1000 компостера запремине 400 l 

који су у одређеној мери смањили количину отпада који се прикупља и транспортује на 

регионалну депонију, а са друге стране искоришћена су корисна својства зеленог 

отпада. 

Перспективно, настојање руководства ЈКП за валоризацијом свих врста отпада 

је оправдана, имајући у виду чињеницу да се за депоновање веће количине отпада на 

регионалну депонију, за,плаћа већи износ. 

 

               Табела 3. Врсте  отпада и тренутне тржишне цене на територији РС 

Индексни број Врста отпада Цена (дин/kg) 
15 01 02 ПЕТ просечна вредност за микс 28 

15 01 07 Амбалажно стакло - разнобојно 1-1,5 

15 01 01 Папир бели 8-12 

15 01 01 Картон 4-8 

15 01 04 Ал лименке 80-90 

15 01 02 Тврда платика 15-18 

15 01 02 Полиетилен – стреч фолија 20 
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6. КРЕТАЊЕ ОТПАДА У ЈКП „КОМУНАЛИЈЕ“ 

 

Претежна делатност ЈКП „Комуналије“ Сремска Митровица је пружање услуга у 

процесу управљања неопасним отпадом у Граду и насељеним местима за правна и 

физичка лица и сепаратно прикупљање рециклабилног отпада, као и друге 

делатности додељене Одлуком Скупштине Града.  

Делатност се одвија у пословним објекатима предузећа на више локација.  

Седиште предузећа са управом, налази се у улици Стари Шор 114, где су 

смештене административне просторије и наплатна служба, Сектора „Градског 

Зеленила“ налазе се у улици Стари Шор бр. 94 на којој су и просторије сектора 

„Погребне услуге“ са продавницом погребне опреме. На истој локацији налази се 

Сектор одржавања хигијене на јавним површинама. Сектор пијаца лоциран је у 

Пушкиновој улици, а Сектор „Паркинг сервиса у улици Занатлијска бр. 4. Сектор 

„Зоохигијене“ је на Булевару Константина великог бб као и Сектор „Градка Чистоћа“ са 

машинском базом. На овој локацији се налази и рециклажни погон где се селектује 

примарно сакупљени отпад са јавних површина и од корисника. Предузеће у оквиру 

својих послова и радних задатака генерише отпад у свим набројаним погонима. 

Специфичност пружања услуга у области управљања отпадом подразумева, да 

по преузимању отпада од физичких и правних лица и са јавнихповршина, ЈКП постаје 

власник отпада из чега произилазе одређене обавезе. Обзиром да ЈКП прикупља и 

превози комунални и неопасан амбалажни отпад,нема законску обавезу да за исти 

врши карактеризацију, јер је он по месту и пореклу настанка опредељен као 

комунални отпад.  

Обавеза је предузећа да поступа према „Одлуци о одржавању чистоће Града на 

целокупној територијиСремске Митровице.  

ЈКП је дужно да организује свој рад и пословање на начин којим се обезбеђује: 

 трајност, односно континуитет у обављању комуналне делатности; 

 обим и врсту комуналне услуге којом се постиже задовољење потреба 

корисника; 

 одговарајући квалитет комуналне услуге; 

 ред првенства у пружању комуналних услуга у случају више силе; 

 поштовање мера заштите комуналних објеката и уређаја; 

 сталну функционалну способност комуналних објеката; 

 дистрибуцију расположивих контејнера, њихов ремонт, прање и дезинфекцију; 

 постављање посуда за селективно одвајање отпада и издвајање секундарних 

сировина. 

6.1. Концепт управљања отпадом 

ЈКП “Комуналије“ Сремска Митровица, управљање отпадом уређује према 

начелу хијерархије управљања отпадом тј, превенције стварања отпада и раздвајања 

генерисаних количина, руководећи се могућностима поновне употребе, односно 

коришћењем за исту, или сличну намену, искоришћењем, односно коришћењем 

вредности отпада, селективним прикупљањем и привременим складиштењем до 

преноса власништва на друго правно лице. Трајно депоновање комуналног отпада 
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обавља се на Регионалној депонији која је лоцирана и изграђена на територији Града 

Сремске Митровице. 

 

 

Слика бр. 6 Складиште опасног отпада у ЈКП „Комуналије“ 

 

Спречавање настанка отпада 

У циљу спречавања настанкаотпада, у ЈКП „Комуналије“, спроводе се акције 

едукације са циљним групама становништва и указује на потребу правилног 

поступања са отпадом ради његовог минимизирања. У задњих неколико година 

предузеће је учествовало у неколико домаћих и међународних пројеката и у оквиру 

пројектних активности спровођене су кампање према корисницима услуга. Садржај 

ових кампања огладао се у штампању и подели брошура и упутстава којим се указује 

на штетност одлагања отпада којим се угрожава животна средина и дају објашњења о 

начинима правилног поступања. До сваког корисника услуга ЈКП „Комуналије“ 

достављен је штампани материјал о начину поступања са отпадом који се може 

валоризовати. Подељено је 36.000 едукативних флајера свим домаћинствима, 1000 

брошура о компостирању, 2000 брошура о рециклажи, 1000 постера је дистрибуирано 

по граду и по јавним установама, 560 едукативних сетова је подељено деци 

основношколског узраста која су присуствовала радионицама. Израђени су и кратки 

видео спотови са едукативним садржајем. 
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Слике бр. 7. и  8 и 9.   Едукативне радионице у образовним установама 

 

Обележавање еколошких датума је још један вид едукације најмлађе 

генерације. Кроз едукативне активности и праксу,ђаци уче о начину примарне 

сепарације отпада и њеном значају.  

 

               

 

Сваке године традиционално , предузеће организује такмичарске игре на тему 

рециклаже за децу школског узраста, а поводом обележевања „Светског дана заштите 

животне средине“ 

 

Област управљања отпадом добро је уређена локалним прописима, коју су 

примењиви и спроводиви. Регулисан комунални ред и његова доследна примена на 

територији локалне самоуправе у великој мери утичу на промену понашања 

становника и промену односа према пословима управљања отпадом. 
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Представници предузећа су путем званичног сајта и facebook профила , 

редовно информисали кориснике о активностима ЈКП, обавештавани о поступању са 

отпадом и на тај начин настојали даутичу на промену понашања корисника услуга. 

Посматрано у дужем временском периоду, овакве активности имају утицај на промену 

односа према отпаду, али и стварању позитивне слике према настојањима локалне 

самоуправе и ЈКП, да јавну хигијену и управљање отпадом подижу и одржавају на 

потребном нивоу. 

 

 

 

Слика бр. 9. Обележавање  на градском тргу „Светског дана заштите животне средине“ 

 

 

 

 

Селективно прикупљање 

Селективно прикупљање отпада примењује се усвим погонима предузећа. 

Организовано је сакупљање и привремено одлагање отпада у просторијама или кругу 

предузећа, а исти се одлаже у адекватне посуде, чиме се онемогућава расејавање у 

животну средину и спречава угрожавање здравља запослених. 

 Применаселекцијанеопасног амбалажног отпада на територији Града 

спроведена јекроз пројекат „Стварање друштва без отпада“.Поред едукативних 

активности, корисницма је бесплатно подељено 1000 канти за сакупљање 

рециклажног отпада, који се посебним возилом транспортује у погон за сепарацију. На 

јавнимповршинама постављена су 32 „рециклажна острва“, те је и на тај начин 

створена могућност да корисници услуга сами селектују папир, картон и ПЕТ. Оваква 

решења нису новост у Јавним Комуналним Предузећима у Србији, међутим, 

уређеност и естетски изглед ових „рециклажних острва“ оставља утисак уређене 
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локалне средине и указује са коликом пажњом и бригом „Комуналије“ посвећују 

квалитетном обављању поверене делатности. 

Поред овога, корисници услуга су путем локалних медија, средстава 

информисања и сајта ЈКП, редовно информисана о улози и значају учешћа 

становника у селективном прикупљању рециклажног отпада. Резултати ове акције 

огледају се у порасту прикупљеног амбалажног отпада.  

 

Један од посебно важних сегмената рада ЈКП „Комуналије“ Сремска Митровица 

је едукација деце у предшколским установама, основним и средњим школама на 

територији Града. У овим институцијама су одржана бројна предавања, а подељени је 

40 контејнера за селективно прикупљање ПЕТ-а, папира и картона. 

 

Искоришћење 

Део отпада, који се селекцијом издваја из комуналног отпада, предаје се 

овлашћеном оператеру, ради даљег искоришћења у процесу рециклаже. 

Реализацијом наведених активности, предузеће остварује одређени приходи, којим се 

може покрити део трошкова инфраструктурног опремања, сакупљања, транспорта и 

селектовања. Поред до сада постигнутихпозитивних резултата, индиректну корист  

представља и чињеница да се депонија не пуни отпадом који се може 

користити, чиме се продужава њен употребни век, а није занемарљиво и то да се том 

приликом плаћају мањи трошкови депоновања. На тај начин се чувају природни 

ресурси и остварују Национални циљеви у области управљањаотпадом.  

 

Сортирање и балирање отпада 

Допремљени амбалажни отпад (картон, папир и ПЕТ амбалажа) радници на  
сепарацији отпада сортирају на линији за сортирање. 

                   

                        Слика бр. 10  Линија за сепарацију 



ПЛАН УПРАВЉАОА ПТПАДПМ У ЈКП „КПМУНАЛИЈЕ“ 

 

 

2019. 

33 

 

Линија за сепарацију 

 Линија се састоји из следећих машина : 

-Транспортер за селекцију материјала – БПТ 1000Л7 

- Тракасти транспортер за храњење PET перфоратора – БПТ 1000Л3 

- Перфоратор за PET амбалажу – БПП80 

- Тракасти транспортер за транспорт материјала до пресе – БПТ 1000Л3 

- Хоризонтална хидраулична преса – БХТ35р 

    Снага главног погонског мотора износи 7,5 kw, и постиже се радни притисак 190 bara. 

    Просечна тежина бале износи 250 kg. 

    Бала се, пре утовара у камион и мерења, складиште (уз Дневни извештај о 

     селектованом материјалу – предајницу (ИЗ.04.03) , у магацин готових производа. 

По утовару бала у камион купца врши се мерење на ваги и добија се Мерни лист 

(ИЗ.04.04). У Књизи евиденције (ИЗ.04.05) се евидентира врста сировине, датум и 

време утовара и укупна тежина натоварених бала.  

 

        

   Слике бр. 11 и 12  Издвојена и балирана ПЕТ амбалажа 

 

Поновна употреба 

Примењује се у свим случајевима када је то могуће уз процену рентабилности 

поступка, потреба клијената и самог предузећа. 

 

6.2. Начин управљања отпадом 

Отпад који се генерише у предузећу и сакупи од корисника је следећи: 

Табела 4.  Врсте отпада којим управља ЈКП 

рбр Врста отпада 
Индексни 

број 
Категорија 

Опасан 
отпад 

Неопасан 
отпад 

Годишње 
колич. t 

1.¹ Отпадна уља 13 * Q 12 X  0,9 

2. Антифриз и кочионе 16 01 14* Q 12 X  0,12 
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течности 16 01 13* 

3.² Акумулатори 16 06 * Q 6 X  0,3 

4. 
Истрошене гуме 

16 01 03 Q 14  X 3,6 

5. Метални отпад 12 01 03 
16 01 17      
16 01 18 

Q 1 

Q 14 

 X  

6. Пластика, фолија 15 01 02 Q 14  X 39 

7. Папир и картон 15 01 01 
20 01 01 

Q 14  X 50 

8. Комунални отпад 20 03 01 Q 14  X 16.237 

9³. Дрвени отпад 15 01 03 Q 14  X 400 

10 Флуоресцентне цеви 
које садрже живу  

06 04 04  Q 6 X  0,2 

 

 

 

1 – отпадна уља су у табели приказана као општа категорија свих рабљених уља са индексним бројевима из 

Каталога отпада 13 01 10*, 13 01 11*, 13 02 05* 13 02 06*, 13 02 08*. Табеларни приказ ће бити прецизиран када се 

изврши карактерзација и категоризација свих врста генерисаног рабљеног уља. 

2 – отпадни акумулатори су у табели приказани у општој категорији „отпадне батерије и акумулатори“. Обзиром да 

се у предузећу, поред оловних генеришу и акумулатори и батерије са различитим саставом, овај отпад ће се 

детаљније обрадити у поглављу 6.2.3. 

3 – дрвени (зелени) отпад се генерише као остатак радова на одржавању завних зелених површина у граду и 

одржавања гробаља, који је погодан за компостирање. 

 

6.2.1. Отпади од уља и остатка техничких горива 13 * 

Отпадна уља су сва минерална, или синтетичка уља и мазива, која су 

неупротребљива за сврху за коју су првобитно била намењена. То су хидраулична, 

моторна, турбинска уља, или друга мазива, течности за изолацију или пренос 

топлотне енергије, остала минерална и синтетичка уља, као и уљни остаци из 

резервоара, мешавине уља – воде и емулзије. 

Током коришћења, ова уља су подрвгнута многобројним физичко – хемијским 

процесима. Као последица, долази до промене састава услед разлагања, оксидације, 

инфилтрације различитих нечистоћа, микроорганизама и сл. Уље садржи велики број 

адитива и многобројна истраживања показују да она представљају опасност по 

здравље и животну средину. 

Према подацима Америчке агенције за заштиту средине (УС ЕАП) један литар 

уља, контаминира милион литара воде, односно концентрација рабљеног уља од 1 – 2 

mg, воду чини непитком и опасном по здравље. Испуштање ових уља у канализацију 

или канале, спречава прехрањивање флоре и фауне кисеоником, због формирања 

уљне мрље по површини водотока. Отпадна уља испуштена у водотокове, лепе се на 

дисајне органе живих бића, а инсектима на ножице и крила. 
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Сва мазива, а нарочито истрошена, уништавају микрофлору земљишта и чине 

га дуже времена неплодним. Бактериолошка разградња минералних уља у земљишту 

је веома дуготрајна, тако да подземне воде могу бити загађене за дужи временски 

период. 

Коришћење отпадних уља као енергетског горива у пећима, која нису намењена 

и прилагођена за ову употребу, доводи до емисије веома токсичних и канцерогених 

гасова. 

Према Правилнику о категоријама, испитивању и класификацији отпада, 

отпадна уља су сврстана у: 

 Категорију отпада као Индексна група 13 – отпади од уља и остатака течних 

горива (осим јестивих уља и оних у поглављима 05, 12 и 19); 

 Q листу – категорија отпада као Q 12 – Материјали чији је првобитни састав 

искварен; 

 Y листу –категорија или сродни типови опасног отпада према њиховој природи 

или према активности којом се сврставају у Y 8 – минерална уља или уљне 

супстанце (уколико не садрже ПЦБ и/или халогене елементе изнад дозвољене 

границе); 

 Ц листу – ознакапрема листи компоненти отпада који га чини опасним: Ц 51 

(уколико не садрже ПЦБ и/или халогене елементе изнад дозвољене границе). 

Отпадна уља се не могу слободно и неконтролисано одлагати, већ их треба 

подрвгнути методама коначне прераде или одлагања. 

Садашње стање управљања отпадним уљима 

 Управљање отпадним уљима је скуп мера, које обухватају сакупљање, 

разврставање, транспорт, складиштење и третман или одлагање отпадака, односно 

остатака после третмана. 

 

На локацији радионице, генеришу се моторна и хидраулична отпадна уља. 

Табела5.    Отпадна уља 

р. 
бр 

Индексни 
број 

Тип уља Врста  Процес Количине 
t 

1. 
13 01 10* 
13 01 11* 

Минерална нехлорована 
хидраулична уља  
синтетичка уља   

Хидраулична 
уља 

Одржавање 
возила и 
опреме 

0,2 

2. 
13 02 05* 
13 02 06* 

Минерална нехлорована 
моторна уља, уља за 
мењаче и подмазивање; 
Синтетичка моторна уља, 
уља за мењаче и 
подмазивање 

Моторна уља 
Одржавање 
возила и 
опреме 

0,65 

3. 13 02 08* 
Остала моторна уља, за 
мењаче и подмазивање  

Мешавина 
отпадних уља 

Одржавање 
опреме  

0,05 
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 Запослени су делимично информисани о последицама које просипање уља има 

по здравље људи и животну средину. 

Отпадна уља се сакупљању у посуде које су погодне за њихово безбедно 

сакупљање, односно транспорт и обележавају на прописан начин (Члан 4.); 

Предузеће, разврстава и класификује отпадна уља настала његовом делатношћу 

на прописан начин и чува до предаје сакупљачу и/или лицу које врши транспорт, 

односно лицу које врши складиштење и/или третман отпадних уља (Члан 6.); 

Привремено складиште опасног отпада се мора обезбедити од приступа 

непозваних лица, уредити на прописани начин и опремити потребном амбалажом и 

посудама за правилно складиштење, те потребном ПП опремом. 

    Слика бр. 13. Скадиште отпадног уља 

 

У току 2019.год према Акционом плану, одговорни у предузећу ће предузети 

мере за  додатно опремање  привременог складишта, и отклањање неусаглашености 

са садашњом праксом. 

 У предузећу се у току израде Плана управљања отпочело са вођењем дневне 

евиденције о отпадним уљима, након чега следи и редовно годишње извештавање 

надлежне Агенције у Министарству. 

Сакупљање, разврставање, паковање, обележавање и евиденција 

 Правилником о условима, начину и поступку управљања са отпадним уљима 

прописује се да: 

 Отпадна уља различита по пореклу и саставу, се не могу међусобно мешати; 

 Отпадна уља се сакупљању у посуде које су погодне за њихово безбедно 

сакупљање, односно транспорт и обележавају на прописан начин (Члан 4.); 

 Произвођач, односно власник, разврстава и класификује отпадна уља настала 

његовом делатношћу на прописан начин и чува до предаје сакупљачу и/или 

лицу које врши транспорт, односно лицу које врши складиштење и/или третман 

отпадних уља (Члан 6.); 
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Слика бр. 14  Резервоари за отпадно уље са танкваном 

 

Предузеће је у обавези да поштује наводе из Правилника о условима, начину 

складиштења, паковања и обележавања опасног отпада који налажу да:  

 Посуде за складиштење опасног отпада треба да буду затворене и израђене од 

материјала који обезбеђује непропустивост, са одговарајућом заштитом од 

атмосферског утицаја (Члан 3.); 

 Посуде у којима је ускладиштен опасан отпад, а у чијој близини се налазе 

посуде за скадиштење опасног отпада, чији је садржај некомпатибилан, морају 

бити међусобно заштићене и одвојене преградом, банкином, насипом, зидом 

или на други безбедан начин (Члан 3.); 

 Складиштење отпада у течном стању се врши у посуди за складиштење, 

обезбеђеном непропусном танкваном, која може да прими цеколупну количину 

течног отпада у случају процуривања (Члан 3.); 

 Посуде за складиштење опасног отпада, са свим својим саставним деловима, 

требају да буду отпорне на опасан отпад који се у њему чува (Члан 4.); 

 Посуде за складиштење опасног отпада се редовно одржавају, чисте и не 

користе се након утврђеног рока употребе (Члан 4.); 

 Посуде за складиштење опасног отпада се контролишу редовним контролама 

посуда и њихових саставних делова у погледу оштећења, цурења, корозије или 

другог облика оштећења (Члан 4.); 

 Уколико је посуда за складиштење опасног отпада или њен саставни део, 

технички неисправан, кородиран или има видљива оштећења, опасан отпад 

треба преместити у технички исправн суд на безбедан и прописан начин (Члан 

4.); 

 Паковање опасног отпада врши се тако да запремина и тежина паковања буде 

ограничена до минималне адекватне количине, а да се истовремено обезбеди 

неопходан ниво сигурности за прихватање упакованог опасног отпада од стране 

оператера (Члан 7.); 

 Упакован опасан отпад треба да буде обележен видљиво и јасно (Члан 7.); 
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Отпадна уља треба чувати у оргиналној амбалажи произвођача, будући да она 

испуњавају све захтеве наведене Правилником. 

Правилником о условима, начину складиштења паковања и обележавања 

опасног отпада, у Члану 8, дефинисани су подаци које треба да садржи налепница за 

паковању опасног отпада: 

1. упозорење ОПАСАН ОТПАД на српском и енглеском језику; 

2. индексни број и назив из Каталога отпада у складу са посебним прописом; 

3. Y ознака према листи категорија или сродних типова опасног отпада према 

њиховој природи или активности којом се сврставају (Y Листа), у складу са 

посебним прописом; 

4. Ц ознака према Листи компоненти отпада који га чини опасним (Ц листа), у 

складу са посебним прописом; 

5. Х ознаку према Листи карактеристика отпада које га чини опасним (Х листа), у 

складу са посебним прописом; 

6. податке о власнику отпада који је паковао отпад: назив, седиште, 

телефон/факс, маил, датум паковања и име и презиме одговорног лица за 

управљање отпадом; 

7. физичко својство отпада: прах, чврста материја, вискозна материја, паста, муљ, 

течна материја, гасовита материја, остало из Извештаја о испитивању отпада, у 

складу са посебним прописом; 

8. количина садржаја у паковању, а ако је групно паковање, онда и количина за 

сваки појединачни пакет; 

9. НАПОМЕНА: овде се уписују остали подаци који су битни при руковању опасним 

отпадом, а тичу се начина руковања наведеним отпадом, којим се обезбеђује 

најмањи ризик и безбедност од загађења, опасности и негативних утицаја на 

живот и здравље људи и животну средину у зависности од намене отпада. 

 

Пример садржаја налепнице за отпадно уље 

ОПАСАН ОТПАД (HAZARDOUS WASTE) 

                 13 02 08* Моторна уља, уља за мењаче и подмазивање – течни отпад 

                  Запремина: 200 литара 

                    Y 8,  Ц 51,  Х 14/Х 15 

                  Власник отпада: ____________________________________________ 

                  Адреса, телефон, фах, маил: _________________________________ 

                  Датум паковања: ___________________________________________ 

                  Одговорно лице: ____________________________________________ 

                  НАПОМЕНА________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
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У складу са Чланом 9. овог Правилника: 

 Налепница је заштићена и/или израђена од материјала (метал, пластика и сл) 

који су отпорни на атмосферске и спољашње утицаје и опасан отпад који је 

упакован; 

 Боја и приказ на налепници треба да буде таква да ознака опасног отпада буде 

лако видљива; 

 Текст мора бити упечатљив, лако читљив и штампан на начин да се не може 

избрисати; 

 Налепница се фиксира на паковање тако да се текст може прочитати 

хоризонтално када је паковање у нормалном положају; 

 Налепница треба да буде причвршћена на паковању целом својм површином на 

начин који обезбеђије њено присуство све док отпад није у потпуности уклоњен 

из паковања. 

Зависно од величине паковања, налепнице морају имати димензије које су 

приказане у табели  

Табела 6. Прописане димензија налепнице за величине паковања изражене у литрима 

Величине паковања Формат и димензије налепница 

До 3l, укључујући и 3 l A8 (74x52mm) 

Изнад 3 l до 50л укључујући и 50 l A7 (105x74mm) 

Изнад 50 l до 200л укључујући и 200 l A6 (148x105mm) 

Изнад 200 l до 500л укључујући и 500 l A5 (210x148mm) 

Изнад 500 l A 4 (297x210mm) 

  

Према Закону о управљању отпадом Члан 26. став 8, обавеза генератора 

отпада је да води евиденцију о отпаду који настаје, предаје се или одлаже. 

Обзиром да се у ЈКП „Комуналије“ Сремска Митровица генерише више од 200кг 

опасног отпада на годишњем нивоу, предузеће је у обавези да у складу са чланом 15. 

Правилника о условима, начину и поступку управљања отпадим уљима, води: 

1. Дневну евиденцију о сакупљеним и ускладиштеним количинама отпадних уља; 

2. Евиденцију о предаји отпадних уља сакупљачу или лицу које врши третман. 

Дневна евиденција се води на обрасцу ДЕО-1 који је дат у прилогу Плана. 

 

Складиштење  

Отпадно уље се на основу Члана 36. Закона о управљану отпадом, може 

привремено складиштити до годину дана од настанка. 

Правилник о условима, начину складиштења, паковања и обележавања опасног 

отпада у Члану 2. прописује: 
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 Складиштење опасног отпада се врши на начин којим се обезбеђује најмањи 

ризик по угрожавање живота и здравља људи и животну средину; 

 Складиште опасног отпада мора бити изграђено у складу са Законом и 

подзаконским прописима којима се уређује планирање и изградња, као и 

техничким условима и стандардима; 

 Опасан отпад се складишти на начин, који обезбеђује лак и слобода прилаз 

ускладиштеном опасном отпаду ради контроле, препакивања, мерења, 

узорковања, транспорта итд; 

 Складиште мора бити ограђено ради спречавања приступа неовлашћених лица, 

физички обезбеђено, закључано и под сталним наџором; 

 О свим активностима у вези са складиштењем опасног отпада, води се 

евиденција у складу са Законом којим се уређује управљање отпадом и 

посебним прописима. 

Чланом 9. Правилника о условима, начину складиштења, паковања и 

обележавања опасног отпада прописано је да складиште опасног отпада морај имати: 

 Танкване са секундарном заштитом од исцуривања; 

 Стабилну подлогу отпорну на агресивне материје и непропусну за уље и воду 

са прибором за сакупљање просуте течности и средствима за одмашћивање; 

 Систем за потпуну контролу прихвата атмосферске воде са свих површина, 

њихов предтретман у сепаратору масти и уља пре пуштања у реципијент и 

редовно пражњење и одржавање сепаратора; 

 Систем за заштиту од пожара у складу са посебним прописима. 

 

Предаја отпадних уља 

 Произвођач отпада је дужан да преда отпад лицу које је овлашћено за 

управљање отпадом, ако није у могућности да организује поступање у складу са 

Законом о управљању отпадом Члан 26. став 7. 

 Трговац који продаје минерална или синтетичка уља или мазива у обавези је да 

обавештава крајњег корисника о местима на којима може да преда своје отпадно уље 

без накнаде.  

 Будући да се на годишњем нивоу генерише више од 500Л отпадног уља, 

предузеће је у обавези да обезбеди место за предају отпадних уља, које мора бити 

отпремљено, тако да се при предаји и преузимању не угрожава безбедност и здравље 

људи и животна средина. Отпадно уље се предаје сакупљачу и/или лицу које врши 

транспорт отпадних уља, односно лицу које врши складиштење и/или третман 

отпадних уља, са којим је претходно закључен уговор. 

 Приликом предаје отпадних уља, не плаћа се накнада сакупљачу. 

 Предузеће је у обавези да попуни докуменат о кретању опасног отпада, који 

прати његово кретање, потписан и оверен докуменат од стране учесника, у року од 15 

дана и у обавези је да о томе обавести Министарство надлежно за послове заштите 

животне средине. 
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Извештавање: 

Евиденцију о генерисаним количинама отпадних уља, води Референт  за 

надзор возног парка,на обрасцу ДЕО-1 и путем електронске поште, доставља га лицу 

одговорном за управљање отпадом у предузећу. Извештај се доставља ако се током 

рада радионице створи и привремено ускладишти отпадно уље. 

 Месечни сумарни извештај, са стањем на месту привременог одлагања 

отпадних уља и евентуалним потребама транспорта, доставља се одговорном лицу за 

управљање отпадом до 05. са стањем за предходни месец. Неизвршење ове обавезе, 

повлачи дисциплинску одговорност. 

Годишње се у предузећу генерише око 0,9 t отпадног уља. 

 

Активности које је потребно спровести у складу са законском регулативом  

 

1. Набавити танквану за заштиту од процуривања; 

2. Отпадна уља паковати само у исправну амбалажу од испоручених уља у 

којима не може доћи до процуривања; 

3. Добављачу вратити сувишну амбалажу; 

4. Набавити абсорбер за случај процуривања; 

5. Обучити запослене у правилном поступању са отпадним уљима; 

6. У случају процуривања уља, просуте количине санирати одговарајућим 

абсорбером, а у случају већих процуривања, прикупљање извршити 

специјализованом опремом или ангажовањем овлашћеног оператера; 

7. Санирати подове у радионици и одржавати их, односно редовно вршити 

одмаћшивање и уклањање уљних мрља и остатака мазива; 

8. Склопити уговор о преузимању отпадних уља са овлашћеним оператером, 

или приликом склапања уговора о набавци, захтевати од добављача 

повраћај отпадог уља (Закон о управљању отпадом Чан 25.). Уговором 

предвидети услове које добављач треба да испуни како би се коришћено 

уље могло вратити; 

9. Редовно водити оразац ДЕО-1 за све количине које се одложе у привремено 

складиште опасног отпада; 

10. За свако кретање уља ван предузећа, попунити докуменат о кретању опасног 

отпада. 

 

Отпадни материјали од брисања запрљаних, зауљених делова или од брисања 

руку, филтерски материјали 

 У радионици за одржавање возила при сервисирању, замени делова и других 

радова, настаје извесна количина отпадног материјала – зауљене крпе, које се 

примарно користе за брисање зауљених делова или руку запослених. 

 Према Правилнику о категоријама исптивању и класификацији отпада, зауљене 

крпе, зауљена одећа,  папир, контаминирани апсорбент и сл. су сврстани у: 
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- Категорију отпада под индексним бројем 15 02 02* апсорбенти, филтерски 

материјали, (укључујући филтере за уље који нису другачије специфицирани), 

крпе за брисање, заштитна одећа, која је контаминирана опасним супстанцама 

и  

- Q листа – категорија отпада Q 5 – контаминирани или запрљани материјали 

настали у току планираног поступка (нпр. остаци од поступка чишћења). 

Сервисирање возила обухвата и замену филтера за уље и ваздух, па се као 

отпади могу појавити две групе отпадних филтера отпадни филтери за уље и ваздух. 

Према наведеном Правилнику филтери за уље сврстани су у каталогу отпада 

под индексним бројем 16 01 07*,  под бројем 15 02 03 апсорбенти, филтерски  

 

материјали, крпе за брисање, заштитна одећа, другачија од оних наведених под 

бројем 15 02 02. 

 

Садашње стање 

Запрљане крпе (пуцвала) и филтери за уље и ваздух се разврставају на месту 

настанка и одлажу у обележене посуде са пластичном врећом . Привремено 

складиштење је уређено у складу са Законом којим се описују услови које мора да 

испуњава привремено складиште овог опасног отпада. 

Евиденција о количинама наведених врста отпада се води по обрасцу дневне 

евиденције и годишњег извештаја о отпаду.  

 

 

Слика бр. 15. Посуде за отпадне тканине 

Законске обавезе 

Из Закона о управљању отпадом произилазе опште обавезе које предузеће 

мора да спроводи, а оне су: 

- Да врши примарну селекцију свих врста отпада на месту настанка (отпадне 

зауљене крпе, пуцвала, филтери за уље, ваздух и др.); 
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- Да врши евиднецију свих врста отпада; 

- Да отпад складишти на местима која су технички опремљена за привремено 

чување отпада на локацији произвођача или власника отпада; 

- Да опасан отпад може задржати на локацији произвођача или власника не дуже 

од годину дана (Члан 36.). 

Законске обавезе су везане за карактер отпада, јер уколико једна од сировина 

нема карактер опасне материје, са њим се поступа у складу са Правилником о 

условима и начину сакупљања, транспорт, третман и складиштење отпада који се 

користи као секундарна сировина или за добијање енергије. Уколико нека од сировина 

има карактер опасне материје, зависно од контаминације, овај отпад би могао да буде 

опасан, па је неопходно поступати у складу са прописима за опасан отпад. 

 

Активности које је потребно спровести  

Отпадне зауљене крпе – пуцвала 

1. Извршити испитивње отпада пре предаје ради третмана, одлагања или 

прекограничног кретања или се споразумети да то учини оператер који га 

преузима; 

2. Организовати повремено сакупљање и замену најлон врећа, а прикупљени 

отпад одлагати на за то предвиђено место у оквиру складишта опасног 

отпада; 

3. Водити дневну евиденцију о количинама отпада и стању на складишту 

опасног отпада; 

4. На простору складиштења опасног отпада, одвојити место за ову врсту 

опасног отпада и означитит га; 

5. Отпад предавати на третман или збрињавање, оператеру који има дозволу 

надлежног органа; 

6. Редовно извештавати Агенцију за заштиту животне средине о генерисанима 

и предатим количинама ове врсте отпада. 

 

Отпадни филтери за уље 

1. Пре уклањања филтера, заостало уље требало би одстранити кроз повратни 

вентил против цурења или бушењем погодним алатом, односно окретањем 

филтера са отвором на доле тако да заостало уље исцури у посуду за 

прикупљање. Филтер би требало оставити најмање 12 сати како би се 

садржај уља оцедио. На овај начин се омогућава излазак уља из филтера 

које се шаље на третман, а филтер се предаје овлашћеном оператеру: 

2. Водити прописану евиденцију о количинама овог отпада; 

3. Одвојено сакупљати овај отпад у одговарајуће обележене посуде са ПВЦ 

врећом; 

4. Означити простор за одвојено сакупљање овог отпада; 

5. Извештавати надлежне органе о количинама генерисаног отпада.   
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Отпадни филтери за ваздух 

1. Водити евиденцију о генерисаним количинама овог отпада; 

2. Поставити обележене посуде са ПВЦ врећама за одлагање отпада; 

3. Извештавати надлежне органе о количини генерисаног отпада. 

 

Отпадни апсорбер 

1. Ради ефикаснијег сакупљања акцидентно просутих количина уља, набавити 

апсорбер просуте течности; 

2. За сакупљање загађеног апсорбера, набавити средство за сакупљање; 

3. На простору одређеном за привремени смештај опасног отпада, одвојити 

место за ову врсту отпада и обележити га; 

4. Водити евиденцију о генерисаним количинама овог отпада; 

5. Извештавати надлежне органе о количинама отпада. 

 

6.2.2. Отпадни антифриз и кочионе течности 16 01 14*    

 Антифриз се састоји од етилен гликола, воде и инхибитора корозије, опасан је 

отпад, обзиром да је токсичан за људе и животиње. 

Према Правилнику о категоријама, испитивања и класификацији отпада, 

(Службени Гласник РС бр. 56/10) антифриз је сврстан у категорији отпада под 

индексним бројем 16 01 14* - антифриз који садржи опасне супстанце. Приликом 

планираних јавних набавки у предузећу, могуће је у конкурсној документацији 

захтевати испоруку антифриза који је неопасан. Овај антифриз се углавном користи у 

возилима новијег датума производње (ЕУРО 4, 5 и 6 мотори). Према каталогу отпада, 

овај антифриз се сврстава под индексни број 16 01 15 – антифриз другачији од оног 

наведеног у 16 01 14*. 

Кочине течности такође садрже гликоле и сврстане су у поменутом Правилнику 

под индексним бројем 16 01 13* - кочионе течности.  

 

Садашње стање 

 Замена антифриза и кочионе течности врши се у радионици за одржавање 

возила.Ове течности се сакупљају и одлажу у  посуде које су адекватне за сакупљање 

течности, али немају танкване која би у случају процуривања сакупила изливену 

течност. Такође не смеју се мешати различите врсте опасног отпада, што ће 

операционализацијом акционог плана бити отклоњено.  

Запослени у предузећу води евиденцију о генерисаним количинама наведених 

врста отпада, која проистиче из обавеза које прописује Правилник о обрасцу дневне 

евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање. 
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Законска обавеза 

Из Закона о управљању отпадом произилази обавеза да: 

- Отпад складишти на местима која су технички опремљена за привремено 

чување отпада на локацији произвођача или власника отпада; 

- Опасан отпад се не може привремено складиштити на локацији произвођача 

или власника дуже од 12 месеци (Члан 36.). 

 

Активности које је потребно спровести 

 Антифриз 

1. Отпадни антифриз привремено складиштити на посебно одвојеном и 

обележеном месту у оквиру складишта опасног отпада; 

2. Антифриз треба сакупљати у амбалажу у којој је био упакован приликом 

куповине или обезбедити посуду коју прописно обележити са искључивом 

наменом за сакупљање отпадног антифриза; 

3. Извршити испитивање отпада пре предаје ради третмана или одлагања 

(обавезу може преузети сакупљач или овлашћени оператер за наведену 

врсту отпада); 

4. Водити евиденцију о количинама генерисаног отпадог антифриза; 

5. Извештавати недлежне органе о количинама генерисаног антифриза. 

 

Кочионе течности 

1. Испуштене кочионе течности треба сакупљати у оргиналну амбалажу и 

одвајати у за то предвиђен простор; 

2. Извршити испитивање отпада пре предаје ради третмана или одлагања 

(обавезу може преузети сакупљач или овлашћени оператер за ту врсту 

отпада; 

3. Водити евиденцију о количинама генерисане отпадне кочионе течности; 

4. Извештавати недлежне органе о количинама генерисане отпадне кочионе 

течности. 

Извештавање: 

Евиденцију о генерисаним количинама антифриза и кочионе течности, води 

Референт  за надзор возног парка наобрасцу ДЕО-1, те путем електронске поште, 

доставља, лицу одговорном за управљање отпадом у предузећу.  

Месечни сумарни извештај, са стањем на месту одлагања отпадног антифриза 

и кочионих течности и потребама транспорта, доставља одговорном лицу за 

управљање отпадом до 05. са стањем за предходни месец. Неизвршење ове обавезе, 

повлачи дисциплинску одговорност. 

Годишње се у предузећу генерише око 0,12 t отпадног антифриза и кочионих 

течности.  
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6.2.3. Отпадне батерије и акумулатори 16 06 * 

Батерије и акумулатори су уређаји који директно производе електричну енергију 

из хемијских процеса и састоје се из једне или више секундарних батеријских ћелија 

које се могу допуњавати. Акумулатори који више нису у функцији, због истрошености 

или квара, штетни су за животну средину због садржаја различитих штетних материја, 

нарочито тешких метала. 

Оловни акумулатори у себи садрже сумпорну киселину или неки други опасан 

електролит, који су врло агресивни и тешке метале, олово (Pb), али и друге метеле 

који својом оксидацијом или другим хемијским процесима имају штетан утицај на 

здравље људи и животну средину. Одликују се екотоксичним карактеристикама, чије 

компоненте, услед неправилне манипулације, могу доспети у животну средину и 

представљају потенцијални извор загађења, већ при малим концентрацијама. 

Ова врста отпада се не може слободно и неконтролисано одлагати већ се мора 

подвргнути методама коначне прераде и одлагања. Прихватљиве опције управљања 

овим отпадом су минимизација настанка и рециклажа. 

Према Правилнику о категоријама испитивања и класификација отпада, отпадне 

батерије и акумулатори сврстани су у:категорију групе 16 – отпади који нису другачије 

специфицирани под групом 16 06 – батерије и акумулатори. 

Q листе као категорија Q 6 – неупотребљиви делови (нпр. истрошене батерије, 

катализатори и сл). 

Y листа категорије или сродни типова опасног отпада према њиховој природи 

или активностима, сврстава овај отпад у Y 37 – батерије и електричне ћелије. 

Према Ц листи опасних карактеристика у следеће категорије: 

- Ц 5 – једињења никла; 

- Ц 11 – кадмијим, једињења кадмијума; 

- Ц 18 – олово, једињења олова; 

- Ц 22 – следећи алкални метали или земноалкални метали: литијум, натријум, 

калијум, калцијум, магнезијум, који нису у смеши; 

- Ц 23 – раствори киселина или киселине у чврством облику. 

 

Садашње стање 

У радионици у  предузећу се генеришу отпадни оловни акумулатори, док се у 

административном сектору и на другим локацијама предузећа генеришу отпадне 

батерије. Отпад настао у овим погонима до сада није евидентиран, а предаван је 

овлашћени лицима  

 У привременом складишту опасног отпада се налази ограђен простор у који се 

овај опасан отпад на адекватан и безбедан начин одлаже.  
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У административном сектору не постоје адекватне посуде за одлагање отпадних 

батерија. 

 

Слика бр. 16 Складиште отпадних акомулатора 

Законске обавезе 

Управљање посебним токовима отпада, дефинисано је у Члану 47. Законом о 

управљању отпадом у поглављу Vll Управљање истрошеним батеријама и 

акумулаторима. 

Предузеће је у складу са овим Законом, дужно да предаје истрошене батерије и 

акумулаторе ради третмана, лицу које за то има дозволу. 

Отпадне батерије и акумулатори се могу привремено складиштити до годину 

дана. 

Правилник о начину и поступку управљања истрошеним батеријама и акумулаторима 

је донет да би се истрошеним батеријама и акумулаторима обављао на начин којим се 

обезбеђују одговарајући услови за: 

1. Спречавање и смањење штетног утицаја истрошених батерија и 

акумулатора на здравље људи и животну средину; 

2. Спречавање, забрану или ограничење стављања на тржиште батерија и 

акумулатора који не испуњавају прописане захтеве; 

3. Развој и успостављање тржишта батерија и акумулатора који садрже мање 

количине опасних материја или које садрже мање загађујућих материја, а 

посебно живе, кадмијума и олова; 

4. Подстицање нових технологија за третман и рециклажу, економски 

ефикасних метода рециклаже, свих врста батерија и акумулатора; 

5. Унапређење стандарда заштите животне средине од стране произвођача, 

увозника, дистрибутера, трговаца и крајњих корисника у току животног 

циклуса батерија и акумулатора, а посебно оператера постројења за 

третман или рециклажу истрошених батерија и акумулатора. 
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Сакупљање, разврставање, складиштење, обележавање и евиденција 

 Из Закона о управљању отпадом произилази обавеза предузећа да: 

- Врши карактеризацију опасног отпада у овлашћеним лабораторијама, пре 

предаје ради третмана, одлагања или прекограничног кретања, обзиром да се 

ради о опасном отпаду (Члан 23.). Ову обавезу може преузети сакупљач 

акумулатора; 

- Отпад се складишти на местима која су технички опремљена за привремено 

чување отпада на локацији произвођача или власника отпада. 

Правилник о условима, начину складиштења, паковања и обележавања опасног 

отпада, налаже да отпад складиштити у за то намењеним контејнерима, тако да не 

може доћи до негативних утицаја на здравље људи и животну средину. 

Члан 8. Правилника, дефинише садржај налепница на паковању опасног отпада. 

 

                       ОПАСАН ОТПАД (HAZARDOUS WASTE) 

16 06 01* Истрошени оковни акумулатори – чврст и течан отпад 

                       Запремина: 

                       Y 37,  Ц 18, 

Власник отпада: ____________________________________________ 

Адреса, телефон, фах, маил: _________________________________ 

Датум паковања: ____________________________________________ 

Одговорно лице: ____________________________________________ 

НАПОМЕНА________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 

Предаја отпадних акумулатора 

 Истрошене батерије и акумулатори који су настали обављањем делатности, 

сакупљају се, разврставају и класификују у складу са законом и чувају до предаје лицу 

које врши сакупљање и/или лицу које врши складиштење и третман (Члан 10. Став 3. 

Правилника). 

 Кретање ове врсте отпада прати Докуменат о кретању опасног отпада 

(Правилник о обрасцу документа о кретању опасног отпада и упутство за његово 

попуњавање.  

 У складу са Правилником о условима и начину сакупљања, транспорта, 

складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за 
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добијање енергије, предузеће мора да предаје истрошене акумулаторе, уз предходно 

закључен уговор, сакупљачу и/или лицу које врши транспорт, односно лицу које врши 

складиштење и/или третман наведеног отпада. 

 

Извештавање: 

Предузеће је у обавези да води дневну евиденцију о настанку ове врсте отпада. 

Евиденцију о генерисаним количинама отпадних акумулатора, води Референт 

за наdzор возног парка на обрасцу ДЕО-1 и путем електронске поште га доставља 

лицу одговорном за управљање отпадом у предузећу.  

 Месечни сумарни извештај, са стањем на месту привременог одлагања 

отпадних акумулатора и евентуалним потребама транспорта, доставља се 

одговорном лицу за управљање отпадом до 05. са стањем за предходни месец. 

Неизвршење ове обавезе, повлачи дисциплинску одговорност. 

Годишње се генерише око 0,34 t отпадних акумулатора.  

 

Активности које је потребно спровести 

1. Склопити Уговор и отпад предавати на третман оператерима који имају 

дозволу надлежног органа; 

2. Извршити испитивање отпада пре предаје ради третмана, (обавезу може 

преузети и сакупљач); 

3. Водити дневну евиденцију генерисања о овој врсти отпада; 

4. Извештавати надлежне органе о годишњој количини генерисаног отпада. 

5. Обезбедити канте за одлагање отпадних батерија у административном 

сектору. 

 

6.2.4. Отпадне гуме (16 01 03) 

Место генерисања  

Истрошене гуме (пнеуматици) настају током експлоатације механизације, 

теретних и путничких возила предузећа, која се након демонтаже, одлажу на место 

привременог одлагања.Радници у радионици врше демонтажу пнеуматика на 

моторним возилима предузећагде настају извесне количине овог отпада, али се и 

екстерно сакупљају, на основу склопљеног уговора од техничких сервиса и 

вулканизера са териотрије Сремске Митровице и са јавних површина. 

Привремено одлагање 

 Отпадни пнеуматици се одлажу  у посебном делу складишта опасног отпада 

који је приступачан за истовар или утовар ове врсте отпада.  
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Слика бр. 17 Складиште отпадних гума 

 

Законске обавезе 

Власник отпада је дужан да у вези са овом врстом отпада поступа у складу са 

Правилником о управљању отпадним гумама Члан.49 Закона о управљању отпадом. 

 

Активности које треба спровести 

1. Склопити уговор о предаји отпада овлашћеном лицу; 

2. Редовно извештавати одговорно лице о токовима овог отпада. 

 

Извештавање: 

Евиденцију о генерисаним количинама отпадних гума, води Референт  за 

надзор возног парка на обрасцу ДЕО-1 и путем електронске поште доставља га лицу 

одговорном за управљање отпадом у предузећу.  

 Месечни сумарни извештај, са стањем на месту привременог одлагања 

отпадних пнеуматика, доставља одговорном лицу за управљање отпадом до 05. са 

стањем за предходни месец. Неизвршење ове обавезе, повлачи дисциплинску 

одговорност. 

Годишње се у предузећу сакупи око 3,6 t пнеуматика. 

 

6.2.5. Метални отпад 16 01 22 

Метални отпад чине челичне струготине у форми опиљака метала разне 

величине, вишак материјала при обради пластичном деформацијом, окрајци челичног 

и алуминијумског лима, неупотребљиви резервни делови, склопови и друго, који 

настају током поправке и ремонта моторних возила или јавне расвете.  
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Место генерисања 

Овај отпад у највећој мери, настаје 

приликом обраде металних делова, 

приликом замене резервних и истрошених делова моторних возила или код замене 

комплетних сколопова радних машинаДео металног отпада настаје при замени и 

обради делова и склопова стубова и арматуре јавне расвете. 

 

                         

                                  Слика бр. 18 Складиште металног отпада 

 

Садашње стање 

Метални делови се одлажу у складиште опасног отпада, али има доста 

металног отпада који је расут на више места по кругу Метални отпад се не селектује 

по врстама метала, већ се заједно одлаже у део обезбеђеног простора у складишту.  

По завршетку рада, сав вишак некорисног метала се заједно одлаже у део 

обезбеђеног простора у складишту . Запослени који стварају овај отпад, дужни су да 

поступају по Правилнику о условима и начину разврставања, паковања и чувања 

секундарних сировина, али нису упознати са начином селекције и одлагања ове врсте 

отпада.  

Метални отпад се не мери пре привременог одлагања, а његова тежина се 

утвђује приликом предаје откупљивачу који периодично преузима прикупљене 

количине. До сада није вођена евиденција створених и предатих количина. 

 

Извештавање: 

Количине прикупљеног металног отпадаевидентира Референт  за надзор возног 

парка на обрасцу ДЕО-1 и достављага одговорном лицу за управљање отпадом до 05. 

са стањем за предходни месец. Неизвршење ове обавезе, повлачи дисциплинску 

одговорност. 

Годишење се у предузећу генерише око 3 t овог отпада. 

 

 Складиште металног отпада 
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Поступак правилне предаје овлашћеном лицу 

Сукцесивно, по потреби се отпад продаје овлашћеном откупљивачу, о чему се 

попуњава Докуменат о кретању отпада иотпремница. 

Процену предатих количина врши Референт за надзор возног парка, са 

откупљивачем, сачињава записник о квалитету предате сировине и на основу врста 

отпадног метала утврђује цену, према раније потписаном уговору (прилог на ЦД). Све 

врсте отпадног метала се одвојено мере и евидентирају због разлика у откупној цени. 

Предаја овлашћеном лицу врши се на бази уговора којим оно преузима 

одговорности у поступању са овом врстом отпада. Одговорно лице дужно је да води 

евиденцију о предаји предметног отпада у складу са Правилником о обрасцу 

документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање. 

 

6.2.6 Флуоресценте цеви које садрже живу (06 04 04) 

 

Отпадне флуоресцентне цеви које садрже живу разврставају се и класификују 

на прописан начин и чувају до предаје сакупљачу и/или лицу које врши транспорт 

отпадних флуоресцентних цеви које садрже живу, односно лицу које врши 

складиштење и/или третман отпадних флуоресцентних цеви које садрже живу.  

За сакупљање отпадних флуоресцентних цеви које садрже живу користе се 

одговарајуће, непропусне и затворене посуде које носе ознаку индексног броја 

отпадних флуоресцентних цеви које садрже живу у складу са прописом којим се 

уређује Каталог отпада. Посуде из става 2. овог члана производе се тако да 

одговарају прописаном стандарду.  

Отпадне флуоресцентне цеви које садрже живу обележавају се у складу са 

прописом којим се уређује управљање електричним и електронским производима 

У складишту отпадних флуоресцентних цеви које садрже живу не врши се 

предтретман и третман отпадних флуоресцентних цеви које садрже живу. 

 

6.2.7. Пластична амбалажа (ПЕТ, ХДПЕ, ПЕ...) 15 01 02 ... 

Овај отпад чини пластична амбалажа, ПЕТ и други амбалажни производи од 

пластичних маса у којима није било опасних материја.Поред наведених врста у овај 

отпад спада стреч фолија, полетиленске фолије и други пластични материјали. 

 

Место генерисања 

Настаје приликом одбацивања амбалаже неопасних производа након употребе 

у предузећу, као и амбалаже од пића и других артикала у радионици и пословним 

просторијама. 
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Поред отпада који се прикупи у предузећу, ЈКП „Комуналије“ врши прикупљање 

овог отпада са јавнихповршина, где су постављена32 „рециклажна острва“ са 96 

контејнера од 1,1m³. Разрађена је процедура прикупљања ПЕТ амбалаже, стреч и 

других врста, које се сопственим превозом одвозе у погон радионице где се налази 

преса за балирање пластике. 

 

Место привременог одлагања 

Пластични отпад се одлаже у контејнере на кругу предузећа који су видно 

обележени. Пражњење ових контејнера врши се сукцесивно.  

На основу плана превоза, врши се пражње контејнера на јавнимповршинама и 

код правних лица. Пластични отпад се одлаже у наменске контејнере, одвојено од 

комуналног. На јавним површинама су поред контејнера од 1,1m³, поставаљени 

жичани контејнери за сакупљање ове врсте отпада (55 комада запремине 1,5m³). 

Све количине се довозе у рециклажни погон, где се врши њихова селекција по 

врсти и боји, балира и предаје овлашћеном рециклеру.  

 

Законске обавезе 

Запослени који раде на манипулацији са овим отпадом, као и остали који долазе 

у додир са пластичним отпадом, дужни су да поступају према Правилнику о условима 

и начину разврставања, паковања и чувања секундарних сировина.  

 

Извештавање: 

Дневне количине прикупљене пластике евидентирају се на обрасцу ДЕО-1, за 

сваку врсту посебно. Извештај о прикупљеним количинама, сваког дана на крају 

радног времена, доставља Референт  за наџор возног парка, путем електронске 

поште, лицу одговорном за управљање отпадом у предузећу. 

 Месечни сумарни извештај о предатим количинама, доставља се одговорном 

лицу за управљање отпадом са стањем прикупљених и предатих количина до 05. за 

предходни месец. Неизвршење ове обавезе, повлачи дисциплинску одговорност. 

 Годишње се у предузећу сакупи 39 t. 

 ЈКП „Комуналије“ Сремска Митровица сваке године бележи раст прикупљених 

количина ПЕТ амбалаже, а посебно је пораст изражен након постављања 

рециклажних острва и спровођења кампања и едукација корисника. 

28,22 т ПЕТ амбалаже је прикупљено у 2018.год 
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Предаја овлашћеном правном лицу 

Пластични отпад се продаје овлашћеном лицу у сврху рециклаже на бази 

Уговора којим оно преузима одговорност за даље поступање са предметном врстом 

отпада. 

Мерење ове врсте отпада врши се приликом предаје рециклеру. Основна 

документа за фактуреисање су Записник о квалитету предатепримљене сировине, 

отпремница, вагарска потврда и Докуменат о кретању отпада. 

 

6.2.8. Папир и картон 15 01 01 

 Папир и картон се у предузећу генерише у свим погонима као продукт 

канцеларијског пословања,   односно одбацивања непотребне амбалаже након 

распакивања робе. Прикупљање папира и картона врши се са јавнихповршина, тј. из 

рециклажних острва где се у посебно обојене и обележене контејнере од 1,1m³ 

сакупља папир и картони од правних лица која генеришу веће количине и имају 

одговарајуће посуде. 

Место привременог складиштења 

Запослени су дужни да у току рада селектују папирни отпад у посебне кутије – 

посуде које се налазе у радним просторијама. Папир се одлаже када се утврди да не 

садржи пословну или службену тајну. Након радног времена,  садржај кутија се 

одлаже у контејнер. Архивска грађа се такође одлаже у ове контејнере након 

излучивања. 

Сакупљање папира и картона, врши се од привредних друштава и институција у 

граду где су постављене одговорајуће посуде. Сакупљање, односно транспорт врши 

се сукцесивно, према плану превоза, или по позиву. 

 

Поступак привременог складиштења 

ЈКП „Комуналије“ својим возилом врши транспорт папира и картона са јавних 

површина, или долази по позиву и одвози прикупљене количине у рециклажни погон, 

где се врши балирање, мерење тежине и након одваге попуњаваДокумент о кретању 

отпада. Балиране количине се одлажу на платоу у кругу радионице. 

  

Извештавање: 

Дневне количине папира и картона се евидентирају на обрасцу ДЕО-1, за сваку 

врсту посебно. Извештај о прикупљеним количинамадоставља Референт за надзор 

возног парка, путем електронске поште, лицу одговорном за управљање отпадом у 

предузећу. 
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Месечни сумарни извештај о предатим количинама, доставља се одговорном 

лицу за управљање отпадом до 5. у текућем месецу са стањем за предходни месец. 

Неизвршење ове обавезе, повлачи дисциплинску одговорност.  

У предузећу и са јавних површина годишње сакупи 50 t папира и картона. 

  

6.2.9.  Комунални отпад 20 03 01 

Комунални или кућни отпад се генерише и сакупља у предузећу, на свим 

локацијама где постоје радне и службене просторије. Све локације предузећа су 

обезбеђене адекватним посудама са сакупљање отпада запремине 120, 1100 l. или 5 

m³.  Комунални отпад се из објеката предузећа сакупља и транспортује према плану 

одвожења, а најмање једном недељно. 

На основу „Одлуке о одржавањучистоће(Сл. Гласник Gрада Сремске 

Митровице07/2014), предузеће обавља послове прикупљања комуналног отпада са 

јавнихповршина, од физичких лица у индивидуалним домаћинствима и зградама 

колективног типа становања, у привредним друштвима, локалима и институцијама на 

територији Сремске Митровице.  

 

Место привременог складиштења отпада 

Контејнери запремине 1,1 и 5m³ за прикупљање комуналног отпада постављени 

су на јавним површинама, просторима који су одређени за одлагалишта комуналног 

отпада, у предузећима, односно у пословном простору правних лица. Код 

индивидуалних домаћинстава, место привременог одлагања је јавнаповршина у 

време предвиђено за организован одвоз. 

Предузеће је у сарадњи са локалном самоуправом и донаторима, на јавне 

површине поставило велики број комуналних контејнера, чиме је створена солидна 

комунална инфраструктура за квалитетно управљање овом врстом отпада. Власник 

свих контејнера капацитета већег од 240 l. је ЈКП, док су посуде мање запремине у 

влаништву индивидуалних корисника.  

На територији на којој ЈКП организовано сакупља и транспортује комунални 

отпад код колективног типа становања у граду, постављено је 550 металних и 

пластичних контејнера од 1,1m³, а у насељеним местима 80.Код правних лицау 

привредним објектима налази се 230 контејнера од 1,1m³. На териотирји прикупљања 

налази се43контејнера од 5m³ део на јавним површинама, а део код привредних 

субјеката. 

 

Поступак сакупљања 

Комунални отпад се у предузећу сакупља из посуде - контејнере које се налазе 

по просторијама, канцеларијама погонима и на кругу.Отпад се одлаже у стандардне 

контејнере који се једном недељно, или чешће празне. 
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ЈКП „Комуналије“ Сремска Митровица је овлашћено за сакупљање отпада код 

физичких и правних лица на територији Градаи његов транпорт до регионалне 

депоније. 

Предузеће прикупља комунални отпад из 23.673 домаћинства и 1633 правних лица. 

Од посматраног броја, преко 77% домаћинстава је индивидуалног типа, док се још 

5.362 домаћинства у склопу колективног становања, налазиу оквиру 5 насеља,  

 

Планом одвоза обухваћени су сви делови града и сва приградска насеља, те 

насељена места:Босут, Кузмин, Мартинци, Сремска Рача, Чалма, Дивош, 

Бешеновачки Прњавор, Бешеново, Гргуревци, Шашинци, Шуљам, Велики Радинци, 

Јарак, Лежимир, Манђелос, Шишатовац, Викенд насеље, Ноћај, Раденковић, Равње, 

Салаш Ноћајски, Засавица l, Засавица ll.  

 Утврђивање количине сакупљеног комуналног отпада на територији града Ср. 

Митровица врши се мерењем масе камиона који одвозе отпад на регионалну депонију 

„Срем-Мачва“. На основу података са мерења на колској ваги, количина сакупљеног 

комуналног отпада на годишњем нивоу износи око 16.437 тона. Поред тога, око 52,7 т 

рециклабилног материјала (пластика и папир/картон) се издвоји кроз систем примарне 

сепарације. 

 

Трајно збрињавање комуналног отпада 

Прикупљени комунални отпад се транспортује са привремених места 

прукупљања на локацијурегионалне депоније ради трајног одлагања. Ова депонија је 

регионалног типа и на њу отпад одлажу Јавна Комунална Предузећа из Сремске 

Митровице и Шапца. Пројектовање и изградња регионалне депоније,је након 

потписаног међуопштинског споразума, финансирана средствима ЕУ, Републике 

Србије и самих локаних самоуправа,а њеним пословањем руководи посебно 

предузеће, које су формирале потписнице регионалног споразума. 

Сав комунални отпад, који се од корисника прикупи са територије Града Сремске 

Митровице, сопственим возилима се одвози на локацију регионалне депоније, 

евидентира се (мери) његова тежина и на основу тога фактурише ЈКП-у према 

одложеној количини. Корисници услуга ЈКП „Комуналије“ плаћају цену депоновања јер 

је на фактурама посебно исказан износ цене депоновања. Ово је важно напоменути 

јер се на овај начин директно примењује принцип „загађивач плаћа“, што може бити 

један од мотива за кориснике, да стварају мање отпада (минимизација) и да врше 

селекцију (рециклажа). 

Средствима Републике србије и сопственим, ЈКП је санирала неколико дивљих 

депонија – сметлишта која су створена вишегодишњим неадекватним одлагањем 

отпада у насељеним местима Града Сремске Митровице. 

До увођења у праксу рада Плана управљања отпадом,у ЈКП „Комуналије“ 

Сремска Митровица, није вођена евиденција токова комуналног отпада. Мерама из 

Акционог плана дневно ће се евидентирати прикупљене, односно предате количине 

комуналног отпада на трајно депоновање на регионалну депонију. 
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Извештавање: 

Дневне количине комуналног отпада евидентирају се на обрасцу ДЕО-1. 

Извештај о депонованим количинама, сваког дана на крају радног времена, доставља  

Референт  за надзор возног парка, путем електронске поште, лицу одговорном за 

управљање отпадом у предузећу. 

 Месечни сумарни извештај о депонованим количинама доставља се одговорном 

лицу за управљање отпадом до 05. са стањем за предходни месец. Неизвршење ове 

обавезе, повлачи дисциплинску одговорност. 

 

Табела 7:  Преглед одговорних лица у процесу управљања отпадом 

Ред 

бр 

Одговорно лице 
(дужност коју 

обавља) 

Врста отпада Докумена
т који 

попуњава 

Коме се 
шаље 

Рок 

1. Референт  за надзор 
возног парка 

Радбљено уље 

DEO1.xls

 

Лице одгов. 
за управљ. 
отпадом 

дневно 

2.  Отпадни 
акумулатори  

ДЕО-1 „ „ 

3.  Антифриз кочионе 
течности 

ДЕО-1 „ „ 

4.  Метални отпад ДЕО-1 „ „ 

5.  Пластика ДЕО-1 „ „ 

6.  Отпадне гуме  ДЕО-1 „ „ 

7.  Папир и картон ДЕО-1 „ „ 

8.  Комунални ДЕО-1 „ „ 

9. Одговорно лице за 
управљање отпадом 
у ЈКП 

 

GIO1-1.xls

 

KOM1.xls

 

Национални 
регистар 
извора 

загађења 

Год до 
31. 03.  

Напомена: Сумарни месечни извештаји представљају збир дневних извештаја. 

Дневни извештаји се чувају код одговорног лица за поједине врсте отпада и служе за 

приказ следљивости управљања отпадом у предузећу, а приказују се Инспектору на 

његов захтев, приликом обављања контроле. 

 Контролу годишњих извештаја ГИО-1 и годишњег извештаја комуналног 

предузећа КОМ-1 врши Агенција за заштиту животне средине (Национални регистар 

извора загађења). Резултати извршења ових обавеза објављују се на сајту Агенције. 
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7. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈЕ 

 У основи сваког пожара и експлозије је процес горења. Горење је сложен 

физчко-хемиски процес који се базира на брзим реакцијама оксидације, праћеним 

издвајањем знатне количине топлоте и појавом светлости. 

 Основне реакције горења,код великог броја пожара и експлозија су 

сједињавање гориве материје са оксидатом (најчешће кисеоником из ваздуха). Да би 

до процеса горења дошло, неопходно је да су успоставе услови, односно присуство 

гориве материје, оксиданта и иницијације. 

 Заштита од пожара обухвата предузимање одговарајућих мера за правилно 

руковање запаљивим материјама ради спречавања избијања пожара или експлозије, 

а са друге стране, предузимање оваквих мера усмерено је ка смањењу последица 

уколико до пожара дође. 

 ЈКП „Комуналије“ Сремска Митровица сврстаа је у lV категорију објеката на 

основу чега произилазе одређене Законске обавезе. У предузећу је израђен 

Правилник о заштити од пожара са Програм обуке запослених, која се врши сваке три 

године. 

  

 Основне мере заштите од пожара 

 Мере заштите од пожара, експлозије и спасавања, планирају се и предузимају 

ради отклањања узрока пожара и експлозије, њиховог настајања, а посебно ради 

спречавања угрожавања запослених, имовине предузећа и животне средине. 

 У складу са постојећом документацијом, поред општих мера ППЗ у предузећу се 

предузимају противпожарне мере ради смањивање пожарних опасности у 

непосредном руковању са отпадима који се генеришу у предузећу и отпадима који се 

прикупе од грађана и са јавнихповршина. 

Ради превенције и појаве пожара и експлозија у предузећу је потребно 

придржавати се следећих мера: 

Рад при управљању са отпадом 

- Сав отпад мора бити прописно обележен и ускладиштен у складу са врстом и 

категоријом отпада; 

- Привремено место одлагања отпада у радионици и другим просторијама не 

може бити лоцирано близу извора топлоте, електричних инсталација или на 

евакуационим путевима; 

- Запаљиве и потенцијално запаљиве отпаде или опасне материје посебно 

обележити и складиштити; 

- У оквиру израде противпожарних планова и друге документације, укључити као 

пожарно ризично, место привременог складиштења отпада; 

- Приликом расподеле противпожарних техничких средстава по објектима, узети 

у обзир и локације привремених места одлагања отпада и складишта опасног 

отпада у предузећу; 
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- Редовно одржавати подове у близини привременог одлагалишта отпада, 

односно сакупљати и уклањати прашину, поготово са делова машина које се 

греју или имају изворе енергије и топлоте. 

 

Рад са запаљивим и експлозивним материјама и течностима 

- У пословне просторије предузећа забрањено је уносити експлозивне направе, 

запаљиве смеше, течности и др. које могу угрозити безбедност запослених и 

имовину предузећа; 

- Сав отпад, који може бити запаљив (запаљиве течности, смеше и др. материје), 

мора се складиштити одвојено од других врста отпада; 

- Запаљиве материјале и течности складишти искључиво у за то предвиђеним 

посудама и објекту, у складу са важећим техничким прописима; 

- У радним просторијама, запаљиве течности се држе искључиво у затвореним 

металним посудама, само у количини потребној за рад у једној смени; 

- Запаљиве течности се утачу и истачу само на одређеном месту уз предходно 

предузимање мера противпожарне заштите, у складу са важећим прописима; 

- Масне површине настале током рада се чисте (одмашћују) искључиво 

незапаљивим средствима; 

- У магацинима, радионици и другим просторијама, забрањен је сваки рад са 

отвореним пламеном, грејим уређајима са усијаном површином и алатом који 

варничи. У случају неопходних радова, које је немогуће извршити на други 

начин, поступити према одредбама Закона о заштити од пожара за привремена 

заваривачка места; 

- У свим просторијама забрањено је пушење цигарета. Руководици служби су 

дужни да обезбеде места за пушење у складу са посебним прописом. 

Рад са отвореним пламеном и грејним телима са усијаном површином 

- Рад са отвореним пламеном, грејним телом са усијаном површином, апаратом 

за заваривање, сечење или лемљење и апаратом који варничи, не сме се 

обављати у близини складишта отпада, без обзира да ли се оно налази унутар 

или у непосредном окружењу предузећа; 

- За извођење било каквих заваривачких радова на привременим заваривачким 

местима, обезбедити радове на прописан начин како је то предвиђено Законом 

о заштити од пожара; 

- Забрањена је у свим објектима, као и у близини привременог складишта отпада, 

употреба грејних тела са усијаним површинама и употреба електричних грејних 

тела са отвореним усијањем; 

- Забрањено је складиштење отпада у близини извора топлоте или грејних тела; 

- Забрањено је спаљивање отпада, паљење каблова или било које друге врсте 

горивог материјала, на локацији ЈКП „Комуналије“ Сремска Митровица; 

- Паљење ватре и ниског растиња у зони објеката или у близини контејнера или 

спољашњег привременог одлагалишта отпада, могуће је уз претходну најаву и 

одобрење лица задуженог за противпожарну заштиту у предузећу; 

- У случају да је потребно извршити неопходне радове алатом са отвореним 

пламеном или који варничи, сав гориви отпадни материјал, изместити на 

безбедну удаљеност, а противпожарну опрему имати у приправности. 
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Рад са електричним инсталацијама 

- Електричне инсталације и уређаје у свим просторијама предузећа поставити и 

извести према важећим техничким прописима; 

- Одржавање ових уређаја и инсталација може изводити само овлашћено лице; 

- Прикључење нових електричних уређаја (нарочито термичких) је забрањено у 

непосредној близини привременогодлагалишта отпада; 

- Просторија са уређајем за резервно напајање електричном енергијом се не сме 

поставити у непосредној близини привременог складишта или одлагалишта 

отпада; 

- Сав отпад настао одржавањем опреме (истрошена уља, акумулатори и сл.), 

мора се одмах одложити у складиште опасног отпада; 

- Забрањено је постављање електроразводивих ормара и инсталација на 

путевима евакуације у објектима и непосредној близини 

привременогодлагалишта отпада; 

- Према могућностима, извршити термовизијску проверу свих разводних ормара 

и разводних места у близини привременог складишта опасног отпада. 

Поступак на улазима, прилазима и пролазима 

- Сви улази, прилази и пролази морају бити слободни за несметану евакуацију 

лица и спашавање имовине, неометан приступ уређајима и опреми за гашење, 

местима за искључивање електричне енергије, других енергената и води; 

- Сва привремена одлагалишта отпада у објектима ЈКП „Комуналије“ Сремска 

Митровица, не смеју бити изграђена на евакуационим путевима, или 

непосредној близини пролаза, улаза или прилаза објектима; 

- На противпожарним путевима и прилазима, забрањено је нагомилавање или 

складиштење отпада; 

- Организација транспорта отпада кроз објекте до привременог складишта, као и 

траспорт из привременог складишта ван објекта ЈКП „Комуналије“ Сремска 

Митровица, мора бити организована у складу са мерама заштите од пожара; 

- Складиште запаљивог материјала мора бити удаљено најмање 10м од објеката 

предузећа. 

Адаптација и реконструкција објеката 

- Пројектант, инвеститор или други одговорни радник, приликом израде техничке 

документације за адапрацију или реконструкцију објеката или делова објекта, 

обавезан је да се придржава техничких прописа из области заштите од пожара 

и тражити мишљење надлежног лица; 

- Приликом изградње или монтаже привременог складишта отпада у непосредној 

близини објеката, обавезно се придржавати техничких прописа из области 

заштите од пожара и тражити мишљење стручне службе заштите од пожара; 

- За сво време извођења радова, надзорни орган и извођач радова, обавезни су 

да се придржавају мера заштите од пожара, у складу са техничким прописима; 

- Поправка и редован сервис машина мора се вршити у специјализованим 

сервисима; 

- Хитне поправке на средствима рада, мора обављати лице обучено за те 

операције, при чему треба водити рачуна да се све отпадне, потенцијално 
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запаљиве материје (уља, мазива, нафтни деривати) по потреби испусте у 

непропусне судове и удаље на безбедну удаљеност; 

- Приликом спровођења поступака ЈН за потребе изградње, адаптације или 

реконструкције на грађевинским објектима, инсистирати на стриктном 

поштовању испоруке материјала са прописаном ватроотпорношћу. 

Уређаји, опрема и средства за гашење пожара 

- Планирати и поставити опрему и средства за гашење пожара у непосредној 

близини привремених одлагалишта и складишта отпада; 

- Противпожарне апарате поставити на путевима и правцима очекиване 

интервенције, видно их обележити и не користити у друге сврхе; 

- Унутрашњи и спољашњи хидранти морају у сваком тренутку имати одговарајући 

притисак и проток воде за ефикасно гашење пожара; 

- Прилази уређајима, опреми и средствима за гашење пожара, у сваком тренутку 

морају бити слободни; 

- Перманентно, у складу са Законом вршити контролу противпожарне опреме. 

У ЈКП „Комуналије“ Сремска Митровица, пажња се мора обратити на 

функционисање и рад радионице и ауто базе,јер оне представљају једну од 

најугроженијих пожарних локација предузећа.  

У случају пожара, обзиром на велико присуство гориве материје, може доћи до 

емисије гасова који у знатној мери могу утицати на околне стамбене објекте и животну 

средину.  

Посебно се мора водити рачуна да на местима привременог одлагање опасног 

и запаљивог отпада, буду примењене све мере која су предвиђене укупним мерама 

противпожарне заштите. Обзиром на врсту и количину гориве материје, у 

привременим одлагалиштима и складишту опасног отпада, није вероватно да може 

доћи до експлозије. Међутим уколико би у одређеним околностима дошло до дејства 

отвореним пламеном, знатна је вероватноћа да би дошло до пожара који се може 

проширити и на околне објекте са емитовањем загађујућих материја опасних по живот 

и здравље лица која гасе пожар и запослених у предузећу.  

Због свега наведеног, одговрно лице за противпожарну заштиту у предузећу је у 

обавези да успостави непрекидну и трајну сарадњу са градском ватрогасном 

јединицом. 

Путем локалних медија и других средстава комуникације, спроводити сталну 

кампању према корисницима услуга, да се врућ пепео не одлаже у индивидуалне 

посуде и контејнере постављене на јавнимповршинама, јер тако одложени отпад може 

изазвати пожар на возилима ЈКП и комуналној инфраструктури. 
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8. МЕРЕ ЗА ПРОПИСНО ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА 

 

Радионица је окружена стамбеним и пословним објектима, те је неопходно 

применити мере заштите животне средине и заштите од пожара и то: 

1) Забранити прилаз отвореним пламеном простору на којем се складишти отпад; 

2) Периодично испитати све електричне инсталације у објектима и њиховој 

околини; 

3) Приликом заваривачких радова придржавати се начела прописаних за 

привремена заваривачка места; 

4) У сарадњи са локалном самоуправом настојати да се и даље дограђује систем 

сепарисаног одлагања отпада по врстама. У складу са економским 

могућностима, проширити мрежу специјализованих посуда за прикупљање 

отпада; 

5) Извршити санацију неадекватних одлагалишта на јавним површинама; 

6) Простор за привремено складиштење отпада, у који се одлаже запаљив отпад, 

мора бити обезбеђен одговарајућом ПП и заштитном опремом; 

7) Систематизована радна места у предузећу допунити обавезама које ова План 

предвиђа и то за радна места одговорно лице за управљање отпадом у 

предузећу и друга према одлуци директора. 

8) У радним и пословним просторијама прописати упутства за поступање у 

ситуацијама које предвиђа овај план.  

9) Водити дневну евиденцију токова отпада у складу са законским захтевима; 

10) Успоставити електронску комуникацију са одговорним лицима за евиденцију 

токова отпада у Секторима и службама, уз коришћење постојећих апликација – 

образаца за извештавање; 

11) Лице одговорно за упављање отпадом дужно је да за некласификован опасан 

отпад, односно некласификован отпад непознатог или сумњивог садржаја и 

порекла, ангажује овлашћену лабораторију, изврши категоризацију и 

карактеризацију отпада тј. прибави Извештај о категорији односно карактеру 

отпада. 
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9. АКЦИОНИ ПЛАН 

Да би се управљање отпадом обављало на одговарајући начин, неопходно 

јеактивно учешће руководства и свих запослених. Потребно је наставити напоре у 

подизању свести како би се правилним поступањем у руковању отпадом заштитило 

здравље запослених и корисника услуга, али и животна средина, те је у том правцу 

потребно организовати обуку запослених, што је предвиђено Акционим планом. 

Законска обавеза ЈКП „Комуналије“ Сремска Митровица је ажурирање плана у 

року од три године. 

Препоручљиво је да одговорно лице за управљање отпадом у предузећу 

периодично извештава колегијум директора, са анализом стања, проценама и 

резултатима успешности предузетих акција. 

 

Табела 8  Акциони план мај 2019 – мај 2022. 

Ред 

Бр 

Активност 

 

Трајање активности у месецима 

5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 

Врста отпада: опасан отпад 

1. Опремити одлагалишта и 
складиште са одговарајућом 
ПП опремом  

            

2. Дневне количине отпадног 
уља, одлагати у привремено 
складиште 

            

3. Обезбедити апсорбер за 
сакупљање просутог уља 

            

4. Извршити одмашћивање 
подова у радионици 

            

5. Обучити запослене у руковању 
опасним отпадом 

            

6. Организовати одржавање 
радног простора и дислокацију 
опасних отпада 

            

7. Склопити уговор са 
овлашћеним оператером за 
преузимање отпадног уља, 
антифриза и зауљених крпа и 
филтера 

            

8. Обезбедити адекватан 
контејнер за одлагање флуо 
цеви и прописно га обележити 

            

             

Ред 

Бр 
Активност 

Трајање активности у месецима 

5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 

Врста отпада: амбалажни опасни отпад 
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1. Приликом поступка ЈН за 
уље, антифриз, и 
акумулаторе обавезати 
добављача да изврши 
карактеризацију и 
категоризацију, преузима 
амбалажу и отпадне 
материје (уља, антифриз, 
акумулатори)  

            

2. Извршити испитивање 
зауљене амбалаже, крпа и 
др. и склопити уговор са 
овлашћеним лицем о 
преузимању истих 

            

3. Све количине 
контаминиране амбалаже, 
за коју се утврди опасан 
карактер, одлагати у 
складиште  опасног отпада 

            

            

 

Ред 

Бр 
Активност 

Трајање активности у месецима 

5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 

Опште обавезе за све врсте отпада 

1. Израдити упутства за све 
врсте отпада који се 
генеришу у предузећу или 
сакупе од корисника  

            

2. Израдити програм обуке за 
запослене који су 
ангажовани на пословима 
управљања отпадом  

            

3. Успоставити и примењивати 
систем одговорности за 
запослене који се не 
придржавају одредаба у 
управљању поједним 
врстама отпада 

            

4. Контролисати вођење ДЕО-1             

5. Перманентно вршити 
праћење и ажуреирање 
регулативе у области 
управљања отпадом 

            

6.  Спроводити сталну кампању 
међу запосленима и 
корисницима услуга на 
подизању свести о 
правилном управљању 
отпадом 

            

 

 



ПЛАН УПРАВЉАОА ПТПАДПМ У ЈКП „КПМУНАЛИЈЕ“ 

 

 

2019. 

65 

10. РЕЗИМЕ 

Специфичност система управљања отпадом у Јавним Комуналним 

Предузећима је двојака улога у којој се она појављују као генератори и као власници 

сакупљеног отпада својих корисника. Друга специфичност јесте да велика већина ЈКП-

ова обавља послове од општег јавног интереса, на основу одлука својих локалних 

самоуправа, остварујући ексклузивно право управљања отпадом на територији свог 

оснивача. 

Приступ проблематици управљања отпадом у ЈКП „Комуналије“ Сремска 

Митровица, у много елемената превазилази просечност осталих ЈКП на територији 

Републике Србије.Пословање се огледа у досадашњим дометима и постигнутим 

резултатима у области управљања отпадом, аналитичности, транспарентности и 

позитивном односу према корисницима, те свеукупном побољшању стања у заштити 

животне средине.  

Потреба да се пракса рада усклади са законским захтевима и уреди на начин 

који ствара најмање ризике за рад и функционисање предузећа, условила је израду 

Плана управљања отпадом у ЈКП „Комуналије“ Сремска Митровица, чиме се остварује 

плански и организован приступ решавању проблема управљања отпадом.  

Смањивање количине отпада и његово искоришћење за исту или сличну 

намену, или рециклажу, у директној је вези са смањењем утицаја на животну средину, 

а у одређеној мери може повећати ефикасност предузећа и остварење прихода из ове 

делатности.  

Непрекидна примена селекције отпада у сопственим погонима и код корисника 

услуга, поред спречавања загађења, има позитивне ефекте на пословање, јер се 

продајом рециклабилних отпада могу добити средства која ће се употребити за даље 

унапређење и заштиту животне средине. 

Поред ових ефеката, код корисника услуга, ЈКП „Комуналије“ Сремска 

Митровица ствара имиџ предузећа које својим укупним активностима и пословном 

политиком, настоји утицати на побољшање квалитета услуга и заштиту животне 

средине. Оваква политика, имплицира повећање промета и повећање броја корисника 

који желе користити услуге ЈКП.   

У том контексту, потребно је наставити са организованим информисањем и  

едукацијом запослених и корисника услуга, побољшавати и даље садржајност сајта и 

издавање публикација, те на тај начин утицати на подизање свести о потреби 

правилног управљања отпадом. Руководство предузећа усмерено је ка остварењу тог 

циља и сталном подизању квалитета и обима услуга и ефикасној реализацију радних 

процеса.         

„Сигма пројект 034“ 

_____________________ 

Консултант Дејан Раонић 
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Прилог бр 1   Докумената о кретању отпада 

ДЕО А - ПОДАЦИ О ОТПАДУ (ПОПУЊАВА ПРОИЗВОЂАЧ/ВЛАСНИК ОТПАДА) 

Врста отпада  

Класификација отпада 
Индексни број отпада  

Ознака отпада према Q листи  Q 

Маса отпада (t)  

Начин паковања отпада  

Физичко стање отпада  

Извештај о испитивању отпада 

Број  

Датум 

издавања 
 

Одредиште  

Вид превоза   

Посебне напомене за руковање 

и додатне информације 
 

 

ДЕО Б – ПОДАЦИ О ПРОИЗВОЂАЧУ/ВЛАСНИКУ ОТПАДА 

ПИБ произвођача/власника   

Матични број 

произвођача/власника 
 

Назив произвођача/власника  

Адреса 

произвођача/ 

власника 

Општина  

Место  

Поштански 

број 
 

Улица и број  

Телефон  

Телефакс  

Е mail  

Произвођач/власник отпада  Произвођач  
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(означити са „x”) Власник  

Оператер постројења за управљање 

отпадом 
 

Предвиђени начин поступања са 

отпадом 

Операција поновног искоришћења (R 

листа) 
R__ 

Операција одлагања (D листа) D__ 

Дозвола за управљање отпадом 

Број  

Датум 

издавања 
 

Изјава произвођача/власника отпада 

 

„Потврђујем да је отпад одобрен за транспорт, да су испуњени сви захтеви за паковање и 

обележавање 

и да је превозник информисан о врсти терета и неопходним предострожностима.” 

Датум предаје отпада  

Читко име и презиме одговорног лица произвођача/власника 

отпада 
 

Број мобилног телефона одговорног лица 

произвођача/власника отпада 
 

Потпис и овера  

 

ДЕО Ц – ПОДАЦИ О ПРЕВОЗНИКУ ОТПАДА 

ПИБ превозника отпада  

Матични број превозника отпада  

Назив превозника отпада  

Адреса 

превозника 

отпада 

Општина  

Место  

Поштански 

број 
 

Улица и број  

Телефон  

Телефакс  

Е mail  
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Врста превозног средства  

Регистарски број превозног 

средства 
 

Рута кретања отпада 

Локација утовара  

Преко (via)  

Преко (via)  

Преко (via)  

Локација 

истовара 
 

Изјава превозника отпада: 

 

„Потврђујем да је отпад у стању које одговара опису и да су тачни подаци дати у делу А.” 

Дозвола за управљање отпадом 
Број  

Датум издавања   

Датум пријема отпада  

Читко име и презиме одговорног лица превозника отпада  

Број мобилног телефона одговорног лица превозника отпада  

Потпис и овера  

Датум предаје отпада  

Читко име и презиме одговорног лица превозника отпада  

Број мобилног телефона одговорног лица превозника отпада  

Потпис и овера  

 

ДЕО Д – ПОДАЦИ О ПРИМАОЦУ ОТПАДА 

ПИБ примаоца отпада  

Матични број примаоца отпада  

Назив примаоца отпада  

Адреса примаоца 

отпада 

Општина  

Место  

Поштански 

број 
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Улица и број  

Телефон  

Телефакс  

Е mail  

Прималац  

(означити са „x”) 

Постројење за складиштење отпада  

Постројење за третман отпада  

Постројење за одлагање отпада  

Дозвола за управљање отпадом  
Број  

Датум издавања  

Изјава примаоца отпада 

„Потврђујем да је отпад описан у делу А испоручен превозним средством типа 

______________________,  

регистарски броj__________________, као и да одговара условима за прихватање.” 

Датум пријема отпада  

Читко име и презиме одговорног лица примаоца отпада  

Број мобилног телефона одговорног лица примаоца отпада  

Потпис и овера  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прилог бр 2  УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ДОКУМЕНТА О КРЕТАЊУ ОТПАДА 

Образац Документа о кретању отпада састоји се од четири истоветна примерка од 

којих први примерак задржава власник отпада, други примерак превозник отпада, трећи 
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примерак прималац отпада, а четврти примерак прималац отпада враћа 

произвођачу/власнику најкасније у року од 10 дана од дана пријема отпада. 

Део А попуњава власник отпада 

1. Под врстом отпада подразумева се комерцијални или индустријски отпад који је инертан 

или неопасан. 

Комерцијални отпад је отпад који настаје у установама које се у целини или делимично 

баве трговином, бизнисом, спортом, рекреацијом или забавом, осим комуналног и 

индустријског отпада. 

Индустријски отпад је отпад из било које фабрике или са локације на којој се налази 

индустрија (осим рудника и каменолома). 

2. Класификација отпада се врши према Каталогу отпада. Власник отпада уписује 

шестоцифрену ознаку отпада из Каталога отпада. Класификација отпада врши се према 

каталогу отпада и листи категорија отпада (Q листа). 

3. Маса отпада подразумева масу отпада изражену у тонама. 

4. Начин паковања подразумева: дрвено буре, канистер, сандук, кесе, посуде под притиском, 

композитно паковање, у расутом стању, остало (прецизирати). 

5. Власник отпада уписује број и датум издавања Извештаја о испитивању отпада које врши 

овлашћена акредитована лабораторија за испитивање отпада на захтев 

произвођача/власника отпада. 

 

Део Б попуњава власник отпада 

1. Власник отпада уписује свој назив. 

2. Власник отпада уписује своју адресу. 

3. Власник отпада обележава једно од поља: произвођач, власник или оператер постројења 

за управљање отпадом. Уколико власник означи постројење за управљање отпадом, дужан је 

да упише број и датум издавања дозволе за управљање отпадом. 

Власник отпада у означено поље уписује датум предаје отпада превознику. 

Власник отпада својим потписом у делу Б гарантује тачност наведених података. 

Напомена: Ако власник у року од 15 дана не прими примерак попуњеног Документа о кретању 

отпада од примаоца, покреће поступак провере кретања отпада преко превозника и примаоца 

и дужан је да о налазу извести Министарство животне средине и просторног планирања, без 

одлагања, као и надлежни орган аутономне покрајине ако се кретање отпада врши на 

територији аутономне покрајине. 

 

Део Ц попуњава превозник отпада 

1. Превозник отпада уписује свој назив. 

2. Превозник отпада уписује своју адресу. 

3. Превозник отпада уписује начин транспорта: друмски, железнички, речни транспорт и др. 

4. Превозник отпада уписује прецизан превозни пут са посебно назначеним местима утовара 

(У) и истовара (И). 
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5. Превозник отпада уписује број и датум издавања дозволе за превознике отпада. 

Превозник отпада у означено поље уписује датум пријема отпада од власника отпада. 

Превозник отпада својим потписом у делу Ц гарантује тачност наведених података. 

Први примерак документа задржава власник отпада (1/4). 

Превозник отпада у означено поље уписује датум предаје отпада примаоцу отпада. 

Превозник отпада својим потписом у делу Ц гарантује тачност наведених података. 

 

Део Д попуњава прималац отпада 

1. Прималац отпада уписује свој назив. 

2. Прималац отпада уписује своју адресу. 

3. Прималац отпада обележава једно од поља: постројење за складиштење, третман и 

одлагање отпада. Прималац отпада је дужан да упише број и датум издавања дозволе за 

управљање отпадом. 

Прималац отпада у означено поље уписује датум пријема отпада од превозника. 

Прималац отпада својим потписом у делу Д гарантује тачност наведених података. 

Други примерак документа задржава превозник отпада (2/4). 

Трећи примерак документа задржава прималац отпада (3/4). 

Четврти примерак документа прималац отпада враћа произвођачу/власнику отпада (4/4). 

Напомена: За кретање опасног отпада попуњава се посебан Документ о кретању опасног 

отпада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прилог бр. 3    Докуменат о кретању опасног отпада 

ДЕО А - ПОДАЦИ О ОТПАДУ (ПОПУЊАВА ПРОИЗВОЂАЧ/ВЛАСНИК ОТПАДА) 

Врста отпада  

Класификација отпада Индексни број отпада  
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Ознака отпада према Q листи Q 

Ознаке отпада према Y листи Y     / Y     / Y 

Ознака отпада према C листи C 

Опасне карактеристике отпада (H 

листи) 
Н     / Н     / Н 

Маса отпада (t)  

Начин паковања отпада  

Физичко стање отпада  

Извештај о испитивању отпада 

Број  

Датум 

издавања 
 

Одредиште  

Вид превоза   

Посебне напомене за руковање 

и додатне информације 
 

 

ДЕО Б – ПОДАЦИ О ПРОИЗВОЂАЧУ/ВЛАСНИКУ ОПАСНОГ ОТПАДА 

ПИБ произвођача/власника   

Матични број 

произвођача/власника 
 

Назив произвођача/власника  

Адреса 

произвођача/ 

власника 

Општина  

Место  

Поштански 

број 
 

Улица и број  

Телефон  

Телефакс  

Е mail  

Произвођач/власник отпада  

(означити са „x”) 

Произвођач  

Власник  

Оператер постројења за управљање  
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отпадом 

Предвиђени начин поступања 

са отпадом 

Операција поновног искоришћења (R 

листа) 
R__ 

Операција одлагања (D листа) D__ 

Дозвола за управљање отпадом 

Број  

Датум 

издавања 
 

Изјава произвођача/власника отпада 

 

„Потврђујем да је отпад одобрен за транспорт, да су испуњени сви захтеви за паковање и 

обележавање 

и да је превозник информисан о врсти терета и неопходним предострожностима.” 

Датум предаје отпада  

Читко име и презиме одговорног лица 

произвођача/власника отпада 
 

Број мобилног телефона одговорног лица 

произвођача/власника отпада 
 

Потпис и овера  

 

ДЕО Ц – ПОДАЦИ О ПРЕВОЗНИКУ ОТПАДА 

ПИБ превозника отпада  

Матични број превозника 

отпада 
 

Назив превозника отпада  

Адреса 

превозника 

отпада 

Општина  

Место  

Поштански 

број 
 

Улица и број  

Телефон  

Телефакс  

Е mail  

Врста превозног средства  
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Регистарски број превозног 

средства 
 

Рута кретања отпада 

Локација утовара  

Преко (via)  

Преко (via)  

Преко (via)  

Локација 

истовара 
 

Изјава превозника отпада: 

„Потврђујем да је отпад у стању које одговара опису и да су тачни подаци дати у делу А.” 

Дозвола за управљање отпадом 
Број  

Датум издавања   

Датум пријема отпада  

Читко име и презиме одговорног лица превозника 

отпада 
 

Број мобилног телефона одговорног лица 

превозника отпада 
 

Потпис и овера  

Датум предаје отпада  

Читко име и презиме одговорног лица превозника 

отпада 
 

Број мобилног телефона одговорног лица 

превозника отпада 
 

Потпис и овера  

 

ДЕО Д – ПОДАЦИ О ПРИМАОЦУ ОТПАДА 

ПИБ примаоца отпада  

Матични број примаоца отпада  

Назив примаоца отпада  

Адреса примаоца 

отпада 

Општина  

Место  

Поштански 

број 
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Улица и број  

Телефон  

Телефакс  

Е mail  

Прималац  

(означити са „x”) 

Постројење за складиштење отпада  

Постројење за третман отпада  

Постројење за одлагање отпада  

Дозвола за управљање отпадом  
Број  

Датум издавања  

Изјава примаоца отпада 

„Потврђујем да је отпад описан у делу А испоручен превозним средством типа 

______________________, регистарски броj__________________,  

као и да одговара условима за прихватање.” 

 

Датум пријема отпада  

Читко име и презиме одговорног лица примаоца 

отпада 
 

Број мобилног телефона одговорног лица 

примаоца отпада 
 

Потпис и овера  

 
 
 
 
 
 
 
 
Прилог бр. 4   

 
УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ДОКУМЕНТА О КРЕТАЊУ ОПАСНОГ ОТПАДА 

 
Образац Документа о кретању опасног отпада састоји се од шест истоветних 

примерака од којих први примерак представља претходно обавештење које попуњава 
произвођач/власник отпада и шаље Министарству животне средине и просторног планирања 
(у даљем тексту: Министарство), три дана пре започињања кретања.  

Други примерак задржава власник отпада. 
Трећи примерак задржава превозник отпада. 
Четврти примерак задржава прималац отпада, пети примерак прималац опасног 

отпада шаље Министарству, као и надлежном органу аутономне покрајине ако се кретање 
отпада врши на територији аутономне покрајине, а шести примерак прималац опасног отпада 
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доставља првобитном произвођачу/власнику најкасније у року од 10 дана од дана пријема 
отпада. 

 
Део А попуњава власник опасног отпада 
1. Под врстом отпада подразумева се порекло опасног отпада (индустријски, комерцијални, 
опасан отпад из домаћинства). 
2. Класификација опасног отпада се врши према Каталогу отпада. Власник отпада уписује 
шестоцифрену ознаку из Каталога отпада. Класификација опасног отпада врши се према 
каталогу отпада, листи категорија отпада (Q листа), листи категорија опасног отпада према 
пореклу и саставу (Y листа) и листи компоненти отпада због којих се отпад сматра опасним (Ц 
листа). 
3. Произвођач/власник опасног отпада уписује број и датум издавања Извештаја о испитивању 
отпада коју врши овлашћена акредитована лабораторија за испитивање отпада на захтев 
произвођача/власника отпада. 
4. Опасне карактеристике отпада одређује, на основу испитивања, овлашћена акредитована 
лабораторија за испитивање отпада издавањем Извештаја о испитивању отпада, а на захтев 
произвођача/власника опасног отпада. 
5. Маса отпада подразумева масу опасног отпада изражену у тонама. 
6. Начин паковања подразумева: дрвено буре, канистер, сандук, кесе, посуде под притиском, 
композитно паковање, у расутом стању, остало (прецизирати). 
7. Власник опасног отпада попуњава врсту превоза (друмски, железнички, речни). 
8. Власник отпада попуњава релацију, односно одредиште на које се упућује опасан отпад 
(постројење за третман или одлагање). 
9. Власник отпада уписује посебне напомене за руковање и додатне информације о опасном 
отпаду. 
 
Део Б попуњава власник опасног отпада 
1. Власник опасног отпада уписује свој назив. 
2. Власник опасног отпада уписује своју адресу. 
3. Власник опасног отпада потписује изјаву којом гарантује да је са опасним отпадом поступио 
у складу са законом. 
Први примерак представља претходно обавештење које попуњава произвођач/власник 
отпада и шаље Министарству, три дана пре започињања кретања. 
Власник опасног отпада у означено поље уписује датум предаје опасног отпада превознику. 
 
Део Ц попуњава превозник опасног отпада 
1. Превозник опасног отпада уписује свој назив. 
2. Превозник опасног отпада уписује своју адресу. 
3. Превозник опасног отпада уписује број и датум издавања дозволе за транспорт опасних 
материја у складу са посебним законом којим се уређује превоз опасних материја. 
4. Превозник опасног отпада уписује тип превозног средства (аутоцистерна, камион са 
контејнером и сл.). 
5. Превозник опасног отпада уписује руту кретања опасног отпада уписујући саобраћајнице. 
6. Превозник опасног отпада потписује изјаву да је опасан отпад примљен у стању како је 
наведено у делу Б. 
Превозник опасног отпада у означено поље уписује датум пријема опасног отпада од 
власника опасног отпада. 
Превозник опасног отпада својим потписом у делу Ц гарантује тачност наведених података. 
Други примерак задржава власник опасног отпада (2/6). 
Превозник опасног отпада у означено поље уписује датум предаје отпада примаоцу опасног 
отпада. 
Превозник опасног отпада својим потписом у делу Ц гарантује тачност наведених података. 
 
Део Д попуњава прималац отпада 
1. Прималац опасног отпада уписује свој назив. 
2. Прималац опасног отпада уписује своју адресу. 
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3. Прималац опасног отпада обележава једно од поља: постројење за складиштење, третман 
и одлагање опасног отпада. Прималац опасног отпада је дужан да упише број и датум 
издавања дозволе за управљање отпадом. 
Прималац опасног отпада у означено поље уписује датум пријема отпада од превозника. 
Прималац опасног отпада потписује изјаву да је отпад, описан у делу А испоручен у 
неизмењеном стању, превозним средством наведеног регистарског броја. Трећи примерак 
документа задржава превозник опасног отпада (3/6). 
Четврти примерак документа задржава прималац опасног отпада (4/6). 
Пети примерак документа прималац опасног отпада доставља Министарству, као и 
надлежном органу аутономне покрајине ако се кретање отпада врши на територији аутономне 
покрајине (5/6). Шести примерак документа прималац опасног отпада доставља произвођачу, 
односно власнику отпада (6/6). 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прилог бр. 5    Образац Дневне евиденције отпада - 1 
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 2.

Брпј 

дпзвпле

УКУПНО

ПРИЛПГ 1.

Гпдина

Опис птпада

Евиденцију впди (Име и презиме)

Месец

Назив птпада

ПБРАЗАЦ ДЕП1

ДНЕВНА ЕВИДЕНЦИЈА П ПТПАДУ ПРПИЗВПЂАЧА ПТПАДА 1.

Индексни брпј птпада из Каталпга птпада

2. Означити са Х у пдгпварајућем ппљу.

Предата 

кпличина 

птпада                        

(t)

Стаое на 

привременпм 

складишту                   

(t)

Назив предузећа 

кпјем је птпад 

предат

ПТПАД ПРЕДАТ

1. Евиденција се впди за сваку врсту птпада ппсебнп.

Прпизведена 

кпличина 

птпада                       

(t)

ПРПИЗВЕДЕНЕ КПЛИЧИНЕ ПТПАДА

 

 

 

 

 

Прилог бр. 6    Образац Годишњег извештаја отпада - 1 



ПЛАН УПРАВЉАОА ПТПАДПМ У ЈКП „КПМУНАЛИЈЕ“ 

 

 

2019. 

79 

СЕРТИФИКАТ

ПБРАЗАЦ ГИП1

ПРИЛПГ 2.

Пун назив предузећа

гпдинуИзвештај за

ГПДИШОИ ИЗВЕШТАЈ П ПТПАДУ ПРПИЗВПЂАЧА ПТПАДА

ППДАЦИ П ПРЕДУЗЕЋУ

Ппрески идентификаципни брпј (ПИБ)

Матични брпј предузећа

Шифра места

Улица и брпј

Ппштански брпј

Местп

ППДАЦИ П ПДГПВПРНПМ ЛИЦУ

Телефпн

Телефакс

Адреса

E mail

Општина

Шифра ппштине

Шифра претежне делатнпсти

Функција

Телефпн

Име и презиме

Функција

ППДАЦИ П ЛИЦУ ПДГПВПРНПМ ЗА УПРАВЉАОЕ ПТПАДПМ

Име и презиме

E mail

Телефпн

Ппд материјалнпм и кривичнпм пдгпвпрнпшћу пптврђујем да су у пвпм извештају дате инфпрмације истините, а кпличине 

и вреднпсти тачне и пдређене или прпцеоене у складу са важећпм закпнскпм регулативпм Републике Србије. 

Пптпис

Датум

Овера и 

печат

Име и презиме пдгпвпрне пспбе

 

Напомена: Извештај ГИО – 1 садржи три обрасца у Ексел табели 
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ПБРАЗАЦ КПМ1

СЕРТИФИКАТ

Име и презиме пдгпвпрне пспбе

Пптпис

Датум

Ппд материјалнпм и кривичнпм пдгпвпрнпшћу пптврђујем да су у пвпм извештају дате инфпрмације истините, а кпличине и 

вреднпсти тачне и пдређене или прпцеоене у складу са важећпм закпнскпм регулативпм Републике Србије. 

Овера и 

печат

Телефпн

E mail

Име и презиме

Функција

Телефпн

Име и презиме

ППДАЦИ П ЛИЦУ ПДГПВПРНПМ ЗА УПРАВЉАОЕ ПТПАДПМ

Функција

Улица и брпј

Ппштански брпј

Телефпн

Телефакс

Шифра ппштине

ППДАЦИ П ПДГПВПРНПМ ЛИЦУ

Адреса

E mail

Општина

Шифра претежне делатнпсти

Шифра места

Матични брпј предузећа

Пун назив предузећа

Местп

Ппрески идентификаципни брпј (ПИБ)

ГПДИШОИ ИЗВЕШТАЈ П УПРАВЉАОУ КПМУНАЛНИМ ПТПАДПМ

Извештај за гпдину

ППДАЦИ П ПРЕДУЗЕЋУ
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ПБУХВАТ ПРИКУПЉАОА КПМУНАЛНПГ ПТПАДА

Матични брпј 

насеља Назив насеља

Укупан брпј 

дпмаћинстава у насељу

Брпј дпмаћинстава 

пбухваћених 

прикупљаоем птпада

 

 

 

 

 

 

Прилог бр. 7/2 



ПЛАН УПРАВЉАОА ПТПАДПМ У ЈКП „КПМУНАЛИЈЕ“ 

 

 

2019. 

82 

Кпличина 

фракције                

(t) Удеп %

Кпличина 

фракције              

(t) Удеп %

Кпличина 

фракције               

(t) Удеп %

Кпличина 

фракције            

(t) Удеп %

Кпличина 

фракције               

(t) Удеп %

100 100 100 100 100

Средоа гпдишоа 

вреднпст

Фракције

Комунални отпад из домаћинстава, предузећа и установа, осим 

кабастог отпада

Врсте птпада

Кабасти птпад

Отпад са јавних ппвршина

Грађевински шут

Летоа                      

анализа

Зимска                

анализа

КПЛИЧИНА ПРИКУПЉЕНПГ ПТПАДА

Кпличине птпада прикупљене у тпку сезпнских анализа

Средоа гпдишоа 

вреднпст

Прплећна                 

анализа

Јесеоа                   

анализа

Анализа фракција у тпку сезпнских анализа

t/нед t/нед t/гпд

Бипразградиви птпад

Други пластични амбалажни птпад

t/нед

САСТАВ КПМУНАЛНПГ ПТПАДА

t/нед

Јесеоа                   

анализа

Зимска                

анализа

Прплећна            

анализа

Осталп

Папир и картпн

Стаклп

Летоа                      

анализа

Фини елементи

Метал - ферпзни амбалажни

Метал - ферпзни пстали

Пластичне кесе

PET амбалажа

Остала пластика

Метал - алуминијумске кпнзерве

Метал - пстали неферпзни метали (алуминијум, бакар и др.)

УКУПНП

Кпмппзитни материјали (картпн/впсак, картпн/алуминијум)

Гума

Текстил
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Брпј            
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пператера

УПРАВЉАОЕ КПМУНАЛНИМ ПТПАДПМ

Предатп
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Запрежнп впзилп

Впзила за праое кпнтејнера

Трактпр гусеничар

Кпмпактпр

Опрема на деппнији Број машина

Впзила за чишћеое септичких јама

Друга ппрема Брпј машина

Цистерне за пијаћу впду

Цистерне за праое улица

Аутпппдизач

Камипн

Трактпр са прикплицпм

Кпнтејнери за пдвпјенп прикупљаое сек. сирпвина

Кипер

Ппрема за трансппрт птпада Брпј впзила

Аутпсмећар (рптппрес)

Кесе

Канте

Кпмунални кпнтејнери пд 7 m3

Кпнтејнери пд 1.1 m3

Друге врсте кпнтејнера

Велики кпнтејнер

Кпмунални кпнтејнери пд 10 m3

Прес или рплп кпнтејнери

ППРЕМА И МЕХАНИЗАЦИЈА

Ппрема за прикупљаое птпада Брпј

Кпмунални кпнтејнери пд 5 m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


