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1. Подаци о надлежном органу (назив и адреса):
Министарство заштите животне средине, Немањани 22-26, Београд
2. Подаци о особи одређеној за комуникацију (име, електронска адреса, телефон, факс):
Радмила Шеровић, radmila.serovic@ekologija.gov.rs
3. Назив техничког прописа у припреми (на српском и енглеском) и број страна:
Предлог правилника о техничким захтевима и другим критеријумима за поједине врсте отпада који
престају да буду отпад - 27 страна
4. Правни основ за доношење техничког прописа у припреми: На основу члана 8в став 4.
тачка 1) Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18др.закон),
5. Веза са другим прописима: /
6 Разлози за доношење техничког прописа (на српском и енглеском):
Овим правилником се прописују технички захтеви за поједине врсте отпада (папир, стакло, гума,
текстил, агрегат и метал), које у складу са смерницама Европске уније, престају да буду отпад.

This Rulebook defines technical requirements for certain types of waste (paper, glass,
rubber, textile, metal and aggregate), which in accordance with the guidelines of the
European Union shall cease to be waste.
7. Врста, односно назив производа и други подаци ради ближе идентификације производа на који
се технички пропис односи (класификација по HS номенклатури царинске тарифе или ICS
међународној класификацији у стандардизацији, уколико је то могуће):
У постојећој законској регулативи која се односи на управљање отпадом не постоје царинске
тарифе у ознакама за отпад већ само индексни бројеви који означавају врсту и карактер
оптада у складу са посебним прописом – Правилник о категоријама, испитивању и
класификацији отпада (,,Службени гласник РС”, бр. 56/10)

8. Фаза:
Технички пропис у припреми
[ Х ] Да [
] Не
Објављен технички пропис
[
] Да [ Х] Не
Ако је технички пропис објављен, навасети разлоге хитности због којих није пријављен по
прописаној процедури у фази припреме
9. Кратак садржај техничког прописа у припреми (на српском и енглеском језику):
Законом о управљању отпадом је чланом 8в прописано да поједине врсте отпада престају да буду
отпад у смислу члана 5. став 1. тачка 17) овог закона, ако су биле подвргнуте операцијама поновног
искоришћења, укључујући и рециклажу, под следећим условима:
1) да се материја или предмет обично користи за посебне намене;
2) да постоји тржиште или потражња за таквим материјама или предметима;
3) да материја или предмет испуњава техничке услове за посебне намене и услове прописане
законом и стандардима који сепримењују на те производе;
4) да употреба материје или предмета неће довести до укупног штетног утицаја на животну
средину или здравље људи.
Такође, истим чланом је прописано и да Министар прописује:
1) техничке захтеве за поједине врсте отпада које, у складу са смерницама Европске уније, престају
да буду отпад (папир,
стакло, гума, текстил, агрегат и метал), као и поступак оцењивања усаглашености;
2) техничке захтеве за поједине врсте отпада које нису обухваћене тачком 1) овог става, као и
поступак оцењивања
усаглашености;
3) друге посебне критеријуме за одређивање престанка статуса отпада.
Оцењивање усаглашености са техничким захтевима из става 4. тачка 1) овог члана спроводи
власник и/или други држалац отпада на прописан начин, а министарство спроводи оцењивање
усаглашености и издаје исправу о усаглашености производа, у складу са законом, узимајући у
обзир праксу Европске уније
О престанку статуса отпада из става 6. овога члана министарство обавештава Европску комисију на
начин одређен посебним прописом.

Law on Waste Management members 8v stipulates that certain wastes cease to be waste within the
meaning of Article 5, paragraph 1, item 17) of this law, if they were subjected operations of reuse,
including recycling, under the following conditions:
1) the substance or object, usually used for special purposes;
2) that there is a market or demand for such a substance or object;
3) the substance or object fulfills the technical requirements for the specific purposes and conditions
prescribed by law and standards seprimenjuju to these products;
4) the use of the substance or object will not lead to overall adverse impact on the environment and human
health.
The same Article stipulates that the Minister shall prescribe:
1) the technical requirements for certain types of waste, in accordance with the guidelines of the European
Union, to cease to be waste (paper, glass, rubber, textile, and metal aggregate), and the procedure of
conformity assessment;
2) the technical requirements for certain types of waste which are not included in point 1) above, and a
method of conformity assessment;
3) other specific criteria for determining the termination of waste.
The assessment of conformity with the technical requirements of paragraph 4, item 1) of this Article shall

be conducted owner and / or other holder of waste in the prescribed manner, a ministry conducts
conformity assessment and issue a certificate on the compliance of products, in accordance with the law,
taking into account the practice of the European Union O cessation of waste referred to in paragraph 6 of
this Article, the Ministry shall notify the European commission in the manner prescribed by a special
regulation.
10. Подаци о стандардима и техничким спецификацијама на које се технички пропис у припреми
позива, односно који се користе као основа за његову израду: SRPS EN 13920; SRPS ЕN 139201:2002;
11. Подаци о међународним стандарима за производе који су предмет техничког прописа у
припреми који се не користе као основа за његову израду и разлози за њихово некоришћење:
12. Очекивани датум доношења техничког прописа и његовог ступања на снагу: 10. октобар 2019.
године
13. Предложени датум примене прописа: 01.01.2020.
14. Назив прописа који су прописом у припреми предвиђени за стављање ван снаге: /
15. Да ли је урађена анализа ефеката прописа?
[

] Да

[Х] Не

16. Да ли је текст техничког прописа доступан и на неком од страних језика?
[

] Дa

[Х] Нe

17. Да ли су подаци из пријаве поверљиви?
[

] Дa

[Х] Нe

18. Да ли одредбе техничког прописа у припреми садрже фискалне мере?
[
] Дa [Х] Нe
19. Процена потреба за нотификацијом:
-По Директиви 1535/ 2015 или по другом европском акту
-По споразуму СТО / ТБТ

[

] Дa

-Остало – нпр. СТО / СПС-а

[Х] Дa

[
[

] Нe
] Нe

[

] Дa

[Х] Нe

