
Cekos In Ekspert

На основу члана 75. став 18. тачка 1) Закона о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88
/10, 14/16 и 95/18 - др. закон),

Министар заштите животне средине доноси

ПРАВИЛНИК 
О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ОБРАСЦУ ДНЕВНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ 

И ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О ОТПАДУ СА УПУТСТВОМ ЗА 
ЊЕГОВО ПОПУЊАВАЊЕ

(Сл. гласник РС бр. )79/21

Основни текст на снази од 14/08/2021 , у примени од 14/08/2021

Члан 1.

У Правилнику о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово 
попуњавање ("Службени гласник РС", број 7/20), члан 4. мења се и гласи:

"Члан 4.

Образац ДЕО 6 из члана 2. став 1. тачка 6) овог правилника доставља се Агенцији за заштиту 
животне средине (у даљем тексту: Агенција) дневним уносом података у информациони систем 
Националног регистра извора загађивања као електронски документ, у складу са прописима којима 
се уређују електронски документ, електронска идентификација и услуге од поверења у електронском 
пословању.

Образац ГИО 6 из члана 3. став 1. тачка 6) овог правилника формира се у информационом систему 
Националног регистра на основу података из електронски ауторизованих, дневних извештаја ДЕО 6.

Годишњи извештаји о отпаду из члана 3. став 1. овог правилника достављају се Агенцији као 
електронски документи, уносом података у информациони систем Националног регистра, у складу са 
прописима којима се уређују електронски документ, електронска идентификација и услуге од 
поверења у електронском пословању, до 31. марта текуће године са подацима за претходну годину."

Члан 2.

ПРИЛОГ 1, ПРИЛОГ 2. и ПРИЛОГ 3. - УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О ОТПАДУ, 
који су одштампани уз Правилник о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством 
за његово попуњавање ("Службени гласник РС", број 7/20) и чине његов саставни део замењују се новим 
ПРИЛОГОМ 1 , ПРИЛОГОМ 2. и ПРИЛОГОМ 3. - УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА 
О ОТПАДУ, који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део.

Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".

Број 110-00-69/2020-09 
У Београду, 28. јула 2021. године



Министар, 
Ирена Вујовић, с.р.
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