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1. УВОД 

Чланом 5. Закона о управљању отпадом (Службени гласник РС, бр. 36/09) дефинисани 
су посебни токови отпада који представљају кретања отпада (истрошених батерија и 
акумулатора, отпадног уља, отпадних гума, отпада од електричних и електронских 
производа, отпадних возила и другог отпада) од места настајања, преко сакупљања, 
транспорта и третмана, до одлагања на депонију. 

Овим извештајем обухваћене су следеће групе посебних токова отпада, као и произво-
ди од којих они настају: 

I. Отпадне гуме 
II. Отпад који садржи азбест 
III. Истрошене батерије и акумулатори 
IV. Отпадна уља 
V. Отпад од електричне и електронске опреме 

Влада Републике Србије је 2010. године усвојила „Стратегију управљања отпадом за 
период 2010-2019. године“ којом је обухваћено и управљање посебним токовима 
отпада. У овој Стратегији се прописују смернице и мере за смањење притиска на 
животну средину услед производње и управљања отпадом. Овакав приступ значи да 
ове отпадне материјале не треба посматрати искључиво као отпад и извор загађивања, 
већ као замену за природне ресурсе које треба искористити. Стратегијом се такође 
промовише превенција стварања отпада и рециклажа свих врста отпада, па и посебних 
токова отпада. Она је фокусирана на смањење утицаја отпада и производа, који ће 
постати отпад, на животну средину, а да би била ефикасније имплементирана, овај 
утицај мора бити редукован на свим нивоима животног века производа.  

Један од циљева Стратегије је и промоција рециклаже као једног од најзначјнијих 
начина поновног искоришћења отпада како би се отпад на најефикаснији начин поново 
увео у производни циклус у облику производа и како би се, у исто време, минимизирао 
његов негативан утицај на животну средину. 

Један од резултата примене ове Стратегије је и смањење количине отпада за коначно 
одлагање, повећање обима поновног искоришћења отпада кроз рециклажу отпада, ис-
коришћење органске фракције за добијање компоста или енергије, смањење емисија 
загађујућих материја, а самим тим и економску добит.  
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2. ЗАКОНСКИ ОСНОВ 

Закон о управљању отпадом у поглављу 7. Управљање посебним токовима отпада у 
члановима од 47. до 58. прописује начине управљања појединим посебним токовима 
отпада.  

Истим члановима је прописана обавеза извештавања власника ових врста отпада и 
достављања одговарајућих података Агенцији за заштиту животне средине.  

Уредбом о производима који после употребе постају посебни токови отпада, обрасцу 
дневне евиденције о количини и врсти произведених и увезених производа и годиш-
њег извештаја, начину и роковима достављања годишњег извештаја, обвезницима 
плаћања накнаде, критеријумима за обрачун, висину и начин обрачунавања и плаћања 
накнаде (Службени гласник РС, број 89/2009, 8/2010, 21/2010 и 54/2010), утврђују се 
производи који после употребе постају посебни токови отпада, образац дневне 
евиденције о количини и врсти произведених и увезених производа и годишњег 
извештаја, начин и рокови достављања годишњег извештаја, обвезници плаћања 
накнаде, критеријуми за обрачун, висину и начин обрачунавања и плаћања накнаде. 

Члан 75. Закона о управљању отпадом регулише поступак извештавања, чиме је пред-
виђена обавеза вођења дневне евиденције о отпаду и годишње извештавање. 
Произвођач и власник отпада, изузев домаћинства, дужан је да води и чува дневну 
евиденцију о отпаду и доставља редовни годишњи извештај Агенцији. Извештај садр-
жи податке о: врсти, количини, пореклу, карактеризацији и класификацији, саставу, 
складиштењу, транспорту, увозу, извозу, третману и одлагању насталог отпада, као и 
отпада примљеног у постројење за управљање отпадом.  

Правилником о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутс-
твом за његово попуњавање (Службени гласник РС, бр. 95/2010) прописује се образац 
дневне евиденције о отпаду и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово 
попуњавање. Годишњи извештај о отпаду се води и доставља на следећим обрасцима: 

1) Образац ГИО 1 – Годишњи извештај о отпаду произвођача отпада; 

2) Образац ГИО 2 – Годишњи извештај о отпаду оператера на депонији отпада; 

3) Образац ГИО 3 – Годишњи извештај о отпаду оператера постројења за поновно 
искоришћење отпада; 

4) Образац ГИО 4 – Годишњи извештај о отпаду извозника отпада; 

5) Образац ГИО 5 – Годишњи извештај о отпаду увозника отпада; 

6) Образац КОМ 1 – Годишњи извештај о комуналном отпаду. 

Обрасци годишњег извештаја дати су у Прилогу 2., а Упутство за попуњавање обрасца 
годишњег извештаја дато је у Прилогу 3. овог правилника. 
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3. АНАЛИЗА ПОДАТАКА О ПОСЕБНИМ ТОКОВИМА ОТПАДА 

У анализи посебних токова отпада коришћени су подаци: 

1. Агенције за заштиту животне средине –  

a. за производе који постају посебни токови отпада у складу са Уредбом, 
b. за поновно коришћење отпада у складу са Правилником. 

2. Управе Царина за увоз производа који постају посебни токови отпада према ЈЦИ 
листама. 

 

3.1. ГУМЕ ЗА ВОЗИЛА 

Отпадне гуме су, гуме од моторних возила (аутомобила, ау-
тобуса, камиона, моторцикала и др.), пољопривредних и гра-
ђевинских машина, приколица, вучених машина и сл. након 
завршетка животног циклуса, односно гуме које власник 
одбацује због оштећења, истрошености или других разлога. 
Отпадне гуме разврстане су у групу отпада са индексним 
бројем 16 01 03 према Каталогу отпада. 
 

3.1.1. Производи 

Подаци Управе царина о броју предузећа која су увозила производе који спадају у ову 
категорију посебних токова отпада или друге производе који садрже гуме у 2010. 
години су приказани у табели 1. 
  

Табела 1. Број предузећа који је увозио гуме и возила у 2010. години  
Подаци Управе царина 

Врста производа Број предузећа 
Нове гуме 239 
Протектиране или употребљене гуме 53 
Возила 4133 
УКУПНО 4425 

Укупна количина увезених гума је дата у комадима и тонама, што је приказано у табели 
2. 

Табела 2. Количина увезених гума у 2010. години  
Подаци Управе царина 

 Укупна количина 
(изражено у 
комадима) 

Укупна количина 
(изражено у t) 

Нове гуме за возила 1.122.351 15.270 
Протектиране или употребљене гуме 129.242 1.375 
УКУПНО 1.122.351 16.645 

 

Поред наведених количина увезених гума у току 2010. године увезене су и гуме на во-
зилима. Према подацима Управе царина увезено је 1.399.022 комада возила. На 
основу горњих података извршена је процена количина гума које су увезене на 
возилима и она износи око 75.000 t. 
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Количина произведених гума у Србији је у току 2010. године износила укупно 12.587 t. 

Укупна количина гума стављена на тржиште Републике Србије на основу података Уп-
раве царина о увозу и података Агенције о производњи износи 104.232t. 

Агенцији за заштиту животне средине је извештај о производима ове врсте стављеним 
на тржиште доставило 337 предузећа. То је 7.6 % од укупног броја предузећа према 
подацима Управе царина. 

Подаци који су достављени Агенцији за заштиту животне средине о количини произво-
да које спадају у ову категорију посебних токова отпада или других производа који са-
држе гуме који су стављени на тржиште Републике Србије у 2010. години су приказани 
у табели 3. 

Табела 3. Количина гума стављених на тржиште у 2010. години  
Подаци Агенције за заштиту животне средине 

 

Укупна количина 
(изражено у 
комадима) 

Укупна количина 
(изражено у t) 

Гуме од свих врста моторних возила  32.608 
Аутомобили и аутомобилске приколице 120.883  
Комби и доставна возила до 3,5 t и трактори 8.010  
Камиони, аутобуси и виљушкари 3.294  
Грађевинске радне машине  32 
Пољопривредне машине  37 
Теретне приколице и вучене машине  40 
Остала возила, трансп. уређаји, летелице  189 
УКУПНО 132.187 32.906 

Подаци Агенције за заштиту животне средине Количина гума која је изражена у комадима 
износи укупно 132.187 комада, а њихова количина изражена у тонама је процењена на 
1.800 t. 

Укупна количина гума стављених на тржиште, према подацима Агенције, је 34.706 t, 
што је 33,3% од количине прерачунате на основу података Управе царина о увозу и 
података о произведеним количинама. 

 

3.1.2. Сакупљени и поновно искоришћени отпад 

Извештаје Оператера постројења за поновно иско-
ришћење отпада доставило је 9 привредних суб-
јеката који су пријавили да су у току 2010. године 
третирале отпадне гуме. 

Према Извештајима ових оператера у току 2010. го-
дине преузето је 19.194 t, а поново је искоришћено 
22.424 t отпадних гума. Као што се може видети, 
већа количина отпадних гума је поново искориш-
ћена него што је прикупљена, што се може објаснити залихама отпадних гума код 
оператера које су направљене у току 2009. године. 
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3.2. ПРОИЗВОДИ КОЈИ САДРЖЕ АЗБЕСТ 

Збрињавање отпада који садржи азбест у Републици Србији није решено. Отпад који 
садржи азбест најчешћe се може наћи у грађевинском отпаду. 
 

3.2.1. Производи 

Према подацима Управе Царина у 
2010. години 134 предузећа је увозило 
производе који садрже азбест. Укупна 
увезена количина ових производа 
износи 2.076 t. 

Агенцији за заштиту животне средине 
је извештај о производима ове врсте 
стављеним на тржиште доставило 7 
предузећа. То је 5.2 % од укупног броја 
предузећа према подацима Управе 
царина. Количина производа који садрже азбест стављених на тржиште, према 
подацима Агенције, износи 428.9 t, што је око 20.6 % од података Управе царина. 

 

3.2.2. Сакупљени и поновно искоришћени отпад 

Ни један Извештај о прикупљању и поновном 
искоришћењу производа који садрже азбест није 
достављен Агенцији. 

 

 

 

3.3. АКУМУЛАТОРИ И БАТЕРИЈЕ 

Батерије или акумулатори представљају сваки извор електричне енергије произведене 
директним претварањем хемијске енергије, а који могу да се састоји од једне или више 
примарних батеријских ћелија (које се не могу пунити), или једне или више секундар-
них батеријских ћелија (које се могу пунити), док су истрошене батерије или акуму-
латори они који се не могу поново користити и представљају отпад, а намењени су 
третману односно рециклирању. Истрошене батерије и акумулатори се класификују као 
опасан отпад (најчешће индексни број 16 06  и 20 01 према Каталогу отпада). 
 

3.3.1. Производи 

Подаци Управе царина о броју предузећа која су 
увозила акумулаторе и батерије у 2010. години 
су приказани у табели 4. 
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Табела 4. Број предузећа који је увозио акумулаторе и батерије у 2010. години  
Подаци Управе царина 

Врста производа Број предузећа 
Акумулатори за клипне моторе 125 
Батерије и акумулатори 575 
УКУПНО 700 

Укупна количина увезених акумулатора и батерија је дата у тонама, што је приказано у 
табели 5. 
 

Табела 5. Количина увезених акумулатора и батерија у 2010. години  
Подаци Управе царина 

 Укупна количина 
(изражено у t) 

Акумулатори за клипне моторе 6.577 
Батерије и акумулатори 1.581 
УКУПНО 8.158 

 

Агенцији за заштиту животне средине је извештај о производима ове врсте стављеним 
на тржиште доставило 294 предузећа. То је 42 % од укупног броја предузећа према 
подацима Управе царина. 

Пристигле извештаје није било могуће обрадити на одговарајући начин јер је Уредба у 
току године мењана и обвезници извештавања потребне обрасце нису попуњавали у 
складу са тим изменама. Из тог разлога у Агенцији су припремљене нове, помоћне та-
беле чијим попуњавањем би се добили прецизни подаци. Табеле су послате свим пре-
дузећима која су већ послала податке. Податке су попунила и вратила 64 предузећа.  
 

Табела 6. Количина акумулатора и батерија стављених на тржиште у 2010. години  
Подаци Агенције за заштиту животне средине 

 Укупна количина 
(изражено у t) 

Стартери 2.312 
Преносне батерије или акумулатори 327 
Индустријске батерије и акумулатори 351 
УКУПНО 2.990 

 

3.3.2. Сакупљени и поновно искоришћени отпад  

На основу Годишњег извештаја о отпаду Опера-
тера постројења за поновно искоришћење отпада 
(ГИО 3) добијен је податак да је у 2010. години у 
Републици Србији сакупљено 25.832 t отпадних 
акумулатора.  

Поред тога, на основу Годишег извештаја увозни-
ка отпада (ГИО 5) ради прераде је увезена количина од 2.258 t отпадних акумулатора.  

Укупна сакупљена и увезена количина ове врсте отпада је 28.090 t. У истом периоду 
поновно је искоришћено укупно 25.385 t отпадних акумулатора. 
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3.4. УЉА  

Отпадним уљима се сматрају сва минерална или 
синтетичка уља или мазива, која су неупотребљива 
за сврху за коју су првобитно била намењена, као 
што су хидраулична уља, моторна, турбинска уља 
или друга мазива, бродска уља, уља или течности за 
изолацију или пренос топлоте, остала минерална 
или синтетичка уља, као и уљни остаци из резервоара, мешавине уље - вода и 
емулзије. Отпадно јестиво уље је уље које настаје обављањем угоститељске и 
туристичке делатности, у индустрији, трговини и другим сличним делатностима. Према 
Каталогу отпада, отпадна уља се налазе у више група, али су највећим делом 
обухваћена индексним бројевима 12 00 00 и 13 00 00. 
 

3.4.1. Производи 

Подаци Управе царина о броју предузећа која су увозила уља у 2010. години су 
приказани у табели 7. 
 

Табела 7. Број предузећа који је увозио уља у 2010. години  
Подаци Управе царина 

Врста производа Број предузећа 
Моторна уља 884 
Бродска уља 403 
Хидраулична уља 216 
Уља за пренос и изолацију 22 
УКУПНО 1.525 

Укупна количина увезених уља је дата у тонама, што је приказано у табели 8. 
 

Табела 8. Количина увезених уља у 2010. години  
Подаци Управе царина 

 Укупна количина 
(изражено у t) 

Уља 71.142 
УКУПНО 71.142 

Агенцији за заштиту животне средине је извештај о производима ове врсте стављеним 
на тржиште доставило 215 предузећа. То је 14 % од укупног броја предузећа према 
подацима Управе царина. 

Пристигле извештаје није било могуће обрадити на одговарајући начин јер је Уредба у 
току године мењана и обвезници извештавања потребне обрасце нису попуњавали у 
складу са тим изменама. Из тог разлога у Агенцији су припремљене нове, помоћне 
табеле чијим попуњавањем би се добили прецизни подаци. Ове табеле су послате 
свим предузећима која су већ послала податке. Податке су попунили и вратила само 24 
предузећа. Укупна количина према достављеним обрасцима износи 1.806 t. 
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3.4.2. Сакупљени и поновно искоришћени отпад 

На основу Годишњег извештаја о отпаду Оператера постројења за 
поновно искориш-ћење отпада добијен је податак да је у 2010. 
години преузето 423 t, а да је у истом периоду прерађено 405 t 
отпадног уља. 

 

 

3.5. ЕЛЕКТРИЧНИ И ЕЛЕКТРОНСКИ ПРОИЗВОДИ 

Производи којима је за рад потребна електрична 
енергија или електромагнетно поље, као и опрема 
за производњу, пренос и мерење струје или јачине 
електромагнетног поља чине електричну и елек-
тронску опрему и уређаје. Отпад од електричне и 
електронске опреме укључује опрему и уређаје које 
власник жели да одбаци, као и склопове и саставне 
делове који настају у индустрији. Отпад од електри-
чне и електронске опреме према Каталогу отпада 
разврстан је у групу са индексним бројем отпада 16 02 00 и 20 01 00. Отпад од 
електричних и електронских производа чине отпадни апарати из домаћинстава (теле-
визори, радио-апарати, фрижидери, замрзивачи итд.), рачунари, телефони, касетофони 
итд. Већина овог отпада спада у опасан отпад због компоненти које садржи. 

 

3.5.1. Производи 

Подаци Управе царина о броју предузећа која су увозила електричне и електронске 
уређаје у 2010. години су приказани у табели 9. 
 

Табела 9. Број предузећа који је увозио електричне и електронске уређаје 
у 2010. години  

Подаци Управе царина 
Врста производа Број предузећа 

Велики кућни апарати 1.505 
Мали кућни апарати 1.542 
ИТ опрема 1.471 
Електрични уређаји за разоноду 708 
Уређаји за осветљење 783 
Електрични апарати и алати 2.467 
Играчке, спортска и рекреативна опрема 1.210 
Медицински апарати 410 
Контролни и мерни инструменти 1.468 
Апарати широке намене 43 
УКУПНО 11.607 

Укупна количина увезених електричних и електронских уређаја је дата у тонама и 
комадима, што је приказано у табели 10. 
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Табела 10. Количина увезених електричних и електронских производа у 2010. години 
Подаци Управе царина 

 Укупна количина 
(изражено у 
комадима) 

Укупна количина 
(изражено у t) 

Велики кућни апарати 2.015.105 36.206 
Мали кућни апарати 13.110.894 6.094 
ИТ опрема 5.216.243 4.597 
Електрични уређаји за разоноду 1.432.223 5.961 
Уређаји за осветљење 1.015.345 605 
Електрични апарати и алати 558.753 2.175 
Играчке, спортска и рекреативна опрема 7.226.947 1.974 
Медицински апарати 1.979.552 597 
Контролни и мерни инструменти 1.785.404 574 
Апарати широке намене 4.588 160 
УКУПНО 34.345.054 58.943 

Агенцији за заштиту животне средине је извештај о производима ове врсте стављеним 
на тржиште доставило 780 предузећа, што представља 6.7 % од укупног броја преду-
зећа која су увозила ове врсте производа. 

Пристигле извештаје није било могуће обрадити на одговарајући начин јер је Уредба у 
току године мењана и обвезници извештавања потребне обрасце нису попуњавали у 
складу са тим изменама. Из тог разлога у Агенцији су припремљене помоћне табеле 
чијим попуњавањем би се добили прецизни подаци. Ове табеле су послате свим пре-
дузећима која су већ послала податке. Податке је попунило и вратило само 229 
предузећа. 

Табела 11. Количина електричних и електронских производа стављених на тржиште у 
2010. години  

Подаци Агенције за заштиту животне средине 

 
Укупна количина 

(изражено у t) 
Велики кућни апарати 3.588 * 
Мали кућни апарати 328 * 
ИТ опрема и монитори 438 * 
Елек.уређаји за разоноду 474 
Уређаји за осветљење 490 * 
Електрични апарати и алати 983 
Играчке, спортска и рекр.опрема 50 
Медицински апарати 70 
Контролни и мерни инструменти 31 
Апарати широке намене 29 
УКУПНО 6.481 

* Процена количина на основу извешатаја. 
 

3.5.2. Сакупљени и поновно искоришћени отпад  

Годишњи извештај о управљању отпадом доставила су три 
Оператера постројења за поновно искоришћење отпада. Из 
ових извештаја добијен је податак да је у 2010. години 
преузето 2.938 t, а да је прерађено 2.903 t ове врсте отпада.
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4. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 

У Републици Србији се успешно успоставља систем управљања посебним токовима 
отпада. За неке врсте посебних врста отпада овај систем је већ на завидном нивоу, што 
се види из података везаних за сакупљање и поновно искоришћење. Република Србија 
је већ у првим годинама примене Закона о управљању отпадом и одговарајућих подза-
конских аката, у значајној мери имплементирала принципе европског партнерства из 
Тематске стратегије превенције настајања и рециклаже отпада1, као и захтева из 
Директиве о депонијама (Landfill directive, 1999). 

Извештавање о производима који након употребе постају посебни токови отпада је 
први пут успостављено ове године и према броју обухваћених правних лица која су, пре 
свега, увозила ове врсте производа, није на завидном нивоу, што се види из података 
да је извештавањем према Агенцији обухваћено само 7.6 % правних лица која су уво-
зила гуме, 4.2 % оних који су увозили азбест или 6.7 % који су увозили електричне и 
електронске уређаје у односу на податке Управе Царина. Уколико се посматра количи-
на увезених производа ситуација је нешто другачија. Са аспекта података о гумама 
обухват је 33.3 %, азбеста 20.6 % итд. Иако су овде приказани показатељи нешто бољи 
ипак је то у суштини недовољно. Уколико се претпостави да су сва предузећа која су 
платила накнаду доставила извештај Агенцији види се да велики број правних лица 
није испунио своје обавезе и да велики удео производа није обухваћен системом 
плаћања накнаде и извештавања.  

Посебан проблем који се јавља у извештавању је велики број правних лица који су 
производе наведених врста куповали за своје потребе у малим количинама и они чине 
око 70% броја предузећа.  

Анализом механизма достављања података уочени су узроци за овакво стање: 

1. Предузећа нису информисана да су донета нова подзаконска акта везана за по-
себне токове отпада (Уредба и Правилник) и да постоји обавеза извештавања и 
плаћања накнада, 

2. Предузећа не умеју да попуне тражене обрасце, 

3. Предузећа не желе да попуне достављене обрасце или достављају непотпуне 
или погрешно попуњене податке. 

Ови узроци за последицу имају: 

1. Мали број достављених образаца, 

2. Велики број извештаја је попуњен руком и није послат електронски, што захте-
ва додатно ангажовање сарадника Агенције за ручни унос у базе података, 

3. Предузећа мењају обрасце чиме они постају неупотребљиви за обраду, 

4. Предузећа достављају лоше попуњене обрасце, са погрешним количинама или 
јединицама мере, па онда захтевају да се изврше измене података, што захтева 
дуплиран рад сарадника у Агенцији. 

                                                
1 Thematic Strategy on the prevention and recycling of waste, http://ec.europa.eu/environment/waste/strategy.htm 

http://ec.europa.eu/environment/waste/strategy.htm
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Последице оваквог стања су: 

1. Немогућност јединственог уноса података у информациони систем.  
2. Немогућност даљег прорачуна на нивоу Републике Србије и добијања релевант-
них информација. 

У циљу побољшања система извештавања потребно је интензивирати напоре на 
подизању капацитета предузећа која имају обавезу извештавања и додатној едукацији 
свих актера у управљању овим врстама отпада. Ту се пре свега мисли на: 

1. Успостављање детаљне интернет странице са што више података. 

2. Отварање „helpdesk-а“ са наменом давања информација и одговора на питања 
предузећа.  

3. Успостављање Интернет странице „Питања и одговори“. 

4. Израда помоћних алата намењених, пре свега, предузећима која имају обавезу 
извештавања. 

5. Успостављање тзв. виртуелне учионице у којој би били приказани расположиви 
алати и други ресурси припремљени у Агенцији као помоћ предузећима – 
упутства, смернице, калкулатори итд. 

6. Слање информација путем електронске поште у облику „СЕПА информатора“ на 
E-mail адресе предузећа, односно особа задужених за сарадњу са Агенцијом или 
особа задужених за управљање отпадом. 

7. Одржавање радионица по Србији везаних за извештавање. 

8. Појачан инспекцијски надзор и доследна примена законски одредби везаних за 
кажњавање. 
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