ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
ЗАКОНА О УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ

Члан 1.
У Закону о управљању отпадом („Службени гласник Републике Српске“,
број 53/02), у члану 1. у ставу 1. у алинеји 1. ријечи: „у ставу 3.“ замјењују се
ријечима: „у ставу 2“.
У истом члану став 2. мијења се и гласи:
„Одредбе овог закона не примјењују се на: радиоактивни отпад; гасове који
се емитују у атмосферу; отпадне воде, осим течног отпада; муљеве из
канализационих система и отпад септичких јама, осим муљева из постројења за
третман муљева; отпад животињског поријекла из објеката за узгој, држање, клање
животиња, као и објеката за производњу, складиштење и промет производа
животињског поријекла, фекалне материје са фарми и друге природне, неопасне
супстанце које се користе у пољопривреди; отпад из рударства који настаје
истраживањем, ископавањем, прерадом и складиштењем минералних сировина, као
и отпад из каменолома; отпад који настаје при тражењу, ископавању, превозу и
коначној обради или уништавању минско-експлозивних средстава и других бојних
средстава и експлозива.“
У истом члану став 3. мијења се и гласи:
„Управљање отпадом из става 2. овог члана уређује се посебним
прописима.“
Члан 2.
У члану 4. послије алинеје 1. додаје се алинеја 2. која гласи:
„– отпад животињског поријекла обухвата лешеве животињског поријекла и
њихове дијелове, саставне дијелове животињског тијела који нису намијењени или
безбједни за исхрану људи и конфискат,“
Остале алинеје у овом члану помјерају се.
Члан 3.
У члану 15. у ставу 1. послије алинеје 10. додају се нове ал. 11, 12, 13, 14. и
15. које гласе:
„– доказ о регистрацији подносиоца захтјева за обављање дјелатности за
коју се подноси захтјев,
– доказ о исуњавању техничко-технолошких услова за обављање
дјелатности за коју се подноси захтјев,
– урбанистичку сагласност,
– еколошку дозволу и
– одобрење за грађење.“
У истом члану послије става 1. додаје се нови став 2. који гласи:

„Садржај захтјева из става 1. овог члана припремају правна лица овлаштена од
министарства надлежног за заштиту животне средине.“
Члан 4.
У члану 16. у ставу 2. у алинеји 2. ријечи: „правно лице“ замјењују се
ријечима: „подносилац захтјева“.
Члан 5.
У члану 17. став 1. мијења се и гласи:
„Лица која су одговорна у постројењима са опасним отпадом и депонијама за
опасни и безопасни отпад морају дати финансијску гаранцију или друге облике
гаранција прописане посебним прописима ради подмиривања трошкова који се
односе на ризик од штете или трошкове који се односе на смањивање могуће штете
на минимум као и трошкова проузрокованих дјелатностима које се предузимају
након затварања постројења или депонија.“
Члан 6.
Послије члана 54. додаје се нови члан 54а. који гласи:
„Члан 54а.
Послове инспекцијског надзора над спровођењем одредаба Закона о управљању
отпадом (у даљем тексту: Закон) и подзаконских аката донесених на основу њега,
обавља Републичка управа за инспекцијске послове путем републичког еколошког
инспектора и инспектора у јединицама локалне самоуправе надлежним за заштиту
животне средине.
Инспектори у вршењу надзора провјеравају:
– поступање произвођача са отпадом који произведу,
– законитост рада правних или физичких лица која обављају дјелатност
управљања отпадом,
– спровођење мјера управљања отпадом утврђених дозволом за управљање
отпадом или одобреним Планом прилагођавања,
– вођење евиденције о отпаду и достављање података,
– прекогранични превоз отпада,
– транспорт отпада и
– поступање са увезеним отпадом.
Инспектор у вршењу надзора има право и дужност да:
– нареди да се утврђене неправилности у примјени одредаба Закона и
подзаконских аката донесених на основу њега отклоне у одређеном
року,
– забрани дјелатност управљања отпадом уколико утврди да се дјелатност
обавља без прибављене дозволе или одобреног плана прилагођавања, а
да се они не могу прибавити ни у накнадно остављеном року од 60 дана,
– забрани обављање дјелатности управљања отпадом уколико утврди да
се дјелатност обавља без поднесеног захтјева за одобрење Плана
прилагођавања, након јануара 2009. године,

–

–

–
–

забрани дјелатност управљања отпадом до отклањања утврђених
неправилности уколико утврди да се дјелатност управљања отпадом
обавља супротно дозволи или одобреном Плану прилагођавања,
наложи отклањање недостатака складиштења отпада унутар локације
произвођача, уколико се он складишти на еколошки неприхватљив
начин,
забрани прекогранично кретање отпада уколико за то није прибављено
одобрење, или се отпад транспортује супротно издатом одобрењу,
забрани транспорт опасног отпада ако се опасни отпад превози без
транспортне документације или ако није прописано упакован и
означен.“
Члан 7.

У члану 56. у ставу 1. послије алинеје 7. додају се нове ал. од 8. до 23. које
гласе:
„– са отпадом поступа супротно члану 3. овог закона,
– не прибави рјешење о одобравању плана прилагођавања прописане
чланом 57. Закона,
– крши услове прописане рјешењем о одобравању плана прилагођавања,
– не ускладишти отпад на еколошки прихватљив начин прије његовог
одлагања или поновног кориштења прописано чланом 31. Закона,
– ако произвођач отпада складишти отпад унутар локације произвођача
дуже од три године,
– редовно не обавјештава надлежни орган о продукованом отпаду или
отпаду преузетом на третман према члану 36. Закона,
– одмах не обавијести надлежни орган о откривеним негативним
утицајима на животну средину, а најкасније 12 сати након што открије
негативан утицај у складу са чланом 18. Закона,
– измијеша различите врсте отпада на начин супротан члану 22. Закона,
– користи отпад супротно члану 38. Закона,
– транспортује отпад супротно члану 39. Закона,
– транспортује опасни отпад који није прописно упакован и прописно
означен или без транспортне документације, како је прописано чланом
39. Закона,
– одлаже отпад супротно одредби члана 40. Закона,
– спаљује отпад без прибављене дозволе за спаљивање отпада прописане
чланом 42. Закона,
– мијеша опасни отпад са другим отпадом или материјалима без
прибављене посебне дозволе надлежног органа како је прописано
чланом 43. Закона,
– врши прекогранични превоз отпада без рјешења о одобрењу за
прекогранични транспорт отпада или супротно рјешењу о одобрењу за
прекогранични транспорт отпада, што је у супротности са чл. 45. 46. и
48. Закона и
– увози отпад ради одлагања супротно члану 47. Закона.“

Члан 8.
У члану 57. у ставу 1. ријечи: „у року од три године од дана ступања на
снагу овог закона“ бришу се, а алинеја 1. мијења се и гласи:
„– лице које обавља дјелатности управљања отпадом дужно је да најкасније
до краја јануара 2009. године поднесе надлежном органу за заштиту животне
средине План прилагођавања управљања отпадом, ради одобравања, који је
израђен у складу са Правилником о садржају Плана прилагођавања за постојећа
постројења и уређаје за дјелатности управљања отпадом и активностима које
предузима надлежни орган.
У истом члану ст. 3. и 4. мијењају се и гласе:
„Ако постројење није депонија или крајње одлагалиште, затварање ће се
извршити најкасније до краја јануара 2011. године.
Ако je ријеч о депонији, затварање ће се извршити најкасније до краја
јануара 2012. године.“
Члан 9.
У члану 60. послије става 1. додају се нови ст. 2. и 3. који гласе:
„Влада Републике Српске ће у року од шест мјесеци од дана ступања на
снагу овог закона донијети уредбу којом ће прописати начин поступања са
амбалажом и амбалажним отпадом, обавезе учесника система за управљање
амбалажом и амбалажним отпадом, висину и начин обрачунавања и плаћања
накнада за амбалажу и амбалажни отпад.
Министар надлежан за заштиту животне средине ће у року од годину дана
од дана ступања на снагу овог закона донијети правилник којим ће регулисати
начин управљања отпадним гумама. “
Досадашњи ст. 2, 3, 4, 5, 6. и 7. постају ст. 4, 5, 6, 7, 8. и 9.
Члан 10.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном
гласнику Републике Српске''.
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