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Агенција за заштиту животне средине



Основни предуслов за анализу управљања отпадом је
адекватно прикупљање података.

Предузећа која производе отпад у току своје делатности, 
односно који га преузимају да би га подвргли третману, 
депоновали или извезли извештавају Агенцију у складу са
законом и подзаконским актима.

Прикупљање података се заснива на постојећој законској
регулативи Републике Србије,  директивама ЕУ,  као и
обавезама које проистичу из различитих међународних
уговора.



Правилник о методологији за израду националног и локалног
регистра извора загађивања,  као и методологији за врсте,  начине и
рокове прикупљања података („Службени гласник РС“, број 91/2010 и
10/2013), 

Правилник о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о
отпаду (Службени гласник РС, бр. 95/2010)

Правилник о методологији за прикупљање података о саставу и
количинама комуналног отпада на територији јединица локалне
самоуправе (Службени гласник РС, бр. 61/2010), 

Правилник о обрасцима извештаја о управљању амбалажом и
амбалажним отпадом (Службени гласник РС, бр. 21/2010 и 10/2013)

Уредба о производима који после употребе постају посебни токови
отпада, 
(Сл. гласник РС,  бр.  89/2009,  8/2010  и 21/2010,  54/2010,  86/2011, 
41/2013 ‐ др. правилник и 3/2014) 





На простору Републике
Србије лоциране су
депоније које користе
општинска ЈКП за
одлагање отпада. 



Дивље депоније представљају
места на којима се врши или се
вршило одлагање отпада на
претходно неприпремљену
локацију.
Број дивљих депонија је
променљив јер оне настају
релативно великом брзином, па
чак ни покушаји да се оне
уклоне често немају значајнији
ефекат.
Извор загађења, односно
представљају ризик по животну
средину. 



Локације дивљих депонија у Србији
www.sepa.gov.rs



www.sepa.gov.rs



У већини случајева дивље
депоније се налазе у сеоским
срединама и последица су, у
првом реду, недостатка
средстава за побољшање
квалитета система прикупљања
отпада, али и лоше
организације управљања
отпадом на локалном нивоу.

Успостављање катастра дивљих и
старих
депонија и сметлишта Републике Србије



Слика .Приказ дозвола по делатностима

Слика .Приказ довола по делатностима и карактеру отпада (неопасан и опасан)









Главни циљ пројекта је подршка
успостављању ефикасног система праћења
и извештавања о управљању токовима
отпада у Србији чиме се тежи да се остваре
циљеви ЕУ у области управања отпадом
нпр. редуковање депонованих количина
биоразградивог комуналног отпада и да
сав отпад мора бити третиран пре
депоновања. 







Хвала на пажњи
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