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НОВИ САД 

ПРЕДСЕДНИКУ 

НАРОДНЕ СКУПWТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

БЕОГРАД 

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 27. 

септембра 2006. године, утврдила је АМАНДМАНЕ ОД I-VII НА ПРЕДЛОГ 

ЗАКОНА О УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ, које Вам, на основу члана 135. и 145. 

Пословника Народне скупштине Републике Србије ( «Сл. гласник РС», бр. 

56/05- Пречишћен текст) достављамо на даљи поступак. 

Поводом амандмана, Скупштина Аутономне Покрајине Војводине 

одредила је за представника Бојана Костреша, председника Скупштине 

Аутономне Покрајине Војводине. 

Прилог: Амандмани 



На основу члана 135. и члана 145. Пословника Народне скупштине 
Републике Србије ("Службени гласник РС", бр. 5б/05-пречишћен текст), 

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине, подноси 

АМАНДМАНЕ 

НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ 

АМАНДМАН 1 

у Предлогу закона у члану 12. став 1. после речи: 

"министарства," додају се речи: "а за територију аутономне покрајине 

покрајинског органа управе надлежног за послове заштите животне 
средине". . 

Образложење: 

Због специфичности индустрија на територији Аутономне 
Покрајине Војводине, неопходно је да надлежни орган, односно 

покрајински орган управе надлежан за послове заштите животне средине 

даје сагласност на регионални план управљања отпадом на територији 

Покрајине, што је у складу и са већ утврђеним надлежностима сходно 

Закону о утврђивању одређених надлежности аутономне покрајине 
("Службени гласник РС". бр. б/02). 

На основу члана 29. став 1. тачка 1. и 2. наведеног закона, 

аутономна покрајина, преко својих органа, у складу са законом којим се 

уређује заштита и унапређење животне средине: 
1) доноси програм заштите и развоја животне средине на територији 
аутономне покрајине и утврђује мере за њихово спровођење у складу са 
основним циљевима и правцима утврђеним на нивоу Републике; 

2) уређује поједина питања заштите развоја и унапређивања животне 
средине од интереса за аутономну покрајину. 

Усвајање предложеног амандмана, значило би усаглашавање са 

већ одређеним надлежностима аутономне покрајине. 

АМАНДМАН 11 

Члан 19. мења се гласи: 

"Аутономна покрајина: 
1) учествује у изради Стратегије и Акционог плана управљања 

опасним отпадом; 



2) даје сагласност на регионалне планове управљања отпадом на 
својој територији; 

З) координира и врши послове управљања отпадом од значаја за 
аутономну покрајину и прати стање; 

4) издаје дозволе, сагласности, уверења и друге акте прописане 
овим законом на својој територији; 

5) води регистар о изадатим дозволама, уверењима и другим 
актима на својој територији и доставља податке Агенцији за 

заштиту животне средине; 

6) врши надзор и контролу мера поступања са отпадом на својој 
територији у складу са овим законом. 

Послови из става 1. тачка 2) до 6) овог члана, обављају се као 
поверени. 

Образложење: 

Због специфичности територије Аутономне Покрајине Војводине, 

односно индустрија које се налазе на њеној територији, неопходно је да 

надлежни орган, односно покрајински орган управе надлежан за послове 

заштите животне средине даје сагласност на регионални план 

управљања отпадом на територији Покрајине, издаје дозволе, 

сагласности и уверења на својој територији. Чланом 29. Закона о 

утврђивању одређених надлежности аутономне покрајине ("Службени 
гласник РС", бр. 6/02), утврђене су надлежности аутономне покрајине у 
области заштите животне средине. С обзиром да се доноси посебан закон 
који уређује један сегмент заштите животне средине-управљање 

отпадом, морају се преузети и одредбе Закона којима су утврђене 
надлежности аутономне покрајине у овој области. 

АМАНДМАН 111 

у члану 59. после става 2. додају се нови ставови З. и 4. који 

гласе: 

"Покрајински орган управе надлежан за послове заштите животне 
средине издаје дозволе за сакупљање, транспорт, складиштење, третман 

и одлагање отпада за сва постројења за која дозволу за рад даје 

надлежни орган аутономне покрајине. 

Покрајински орган управе надлежан за послове заштите животне 
средине издаје дозволе за складиштење, третман и одлагање инертног и 

неопасног отпада на територији више јединица локалне самоуправе 
аутономне покрајине." 

Досадашњи ставови З. и 4. постају ставови 5. и 6. 



Обраэложење: 

Образложење за овај амандман исто је као за амандман П. 

АМАНДМАНIV 

у члану 62. став 1. после речи: "министарству," додају се речи: 
"покрајинском органу управе надлежном за послове заштите животне 

средине," 

Обраэложење: 

Образложење за овај амандман исто је као за амандман П. 

АМАНДМАН V 

у члану 62. став 3. после речи: "Министарство" ставља се запета 
и додају се речи: "односно покрајински орган управе надлежан за 

послове заштите животне средине," 

Обраэложење: 

Образложење за овај амандман исто је као за амандман П. 

АМАНДМАН VI 

у члану 83. после става 2. додаје се нови став З. који гласи: 
"Покрајински орган управе надлежан за послове заштите животне 

среидне врши инспекцијски надзор над активностима управљања 

отпадом који се у целини обављају на територији аутономне покрајине и 

радом постројења за управљање отпадом за које издаје дозволу на 

основу овог закона." 

Досадашњи ставови З. и 4. постају ставови 4. и 5. 

Обраэложење: 

Чланом 29. ставом 1. тачка 9. Закона о утврђивању одређених 

надлежности аутономне покрајине ("Службени гласник РС", бр. 6/02), 
послови инспекцијског надзора у области заштите животне средине, 
поверени су надлежним органима аутономне покрајине, те и ове одредбе 

које се односе на надзор треба ускладити са наведеним законом. С 

обзиром да се доноси посебан закон који уређује један сегмент заштите 
животне средине-управљање отпадом, морају се преузети и одредбе 



+ 

Закона којима су утврђене надлежности аутономне покрајине у овој 
области. 

АМАНДМАН VII 

у члану 86. после става 4. додају се нови ставови 5. и б. који 

гласе: 

"О жалби на првостепено решење надлежног органа општи не, 

односно града са територије аутономне покрајине, решава покрајински 

орган управе надлежан за послове заштите животне средине. 

О жалби на првостепено решење покрајинског органа управе 
надлежног за послове заштите животне средине, решава директор 

Управе за заштиту животне средине, као орган у саставу министарства." 

Досадашњи ставови 5., б. и 7., постају ставови 7., 8. и 9. 

06раэложење: 

Образложење за овај амандман исто је као за амандман VI. 


