УПУТСТВО
О УСЛОВИМА КОЈЕ МОРАЈУ ДА ИСПУНЕ ОВЛАШЋЕНИ ОПЕРАТЕРИ ЗА РЕЦИКЛАЖУ
ОТПАДНИХ ВОЗИЛА
Члан 1.
Оператер који обавља рециклажу отпадних возила мора да поседује:
1) Записник републичке инспекције за поступање са опасним и осталим отпадом којим се утврђује
испуњеност услова оператера за обављање рециклаже отпадних возила. Републички инспектор
утврђује поштовање мера заштите животне средине утврђене студијом утицаја на животну
средину ( да ли је обезбеђена заштита од загађења ваздуха, вода, земљишта) у складу са
утврђеном чек листом која је саставни део овог документа).
2) Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину или Решење о
ослобађању од израде Студије о процени утицаја на животну средину, сагласно Закону о процени
утицаја на животну средину (''Сл. гл. РС'' 135/04) и Уредби о Листи пројеката за које је обавезна
процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевити процена утицаја на животну средину
(''Сл. гл. РС'' 114/08), или Решење о сагласности на Детаљну анализу утицаја објеката односно
радова на животну средину, прибављену до доношења Закона о процени утицаја на животну
средину - издато до 28.12.2004. године.
3) Оператер мора обавезно да поседује опрему за пресовање или уситњавање возила.
Члан 2.
Локација на којој се врши рециклажа отпадних возила, поред општих одредби дефинисаних
Правилником о условима и начину разврставања, паковања и чувања секундарних сировина (
„Сл.гл.РС“ бр. 55/01), треба да:

1) Поседује место где се врши расклапање возила ; мора да поседује непропусну подлогу
као и да буде снабдевен опремом за сакупљање просутих течности, сепаратором уља и
масти и средствима за одмашћивање.
2) Поседује затворено складиште за одстрањене резервне делове, укључујући складиште са
непропусном подлогом за замашћене делове, које омогућује заштиту од спољашњих
утицаја.
3) обезбеди одговарајуће наменске контејнере за чување акумулатора.
4) обезбеди одговарајуће посуде максималне запремине 200 литара, или резервоаре са
танкванама за одвојено чување испуштених течности и то: горива, моторног уља, уља из
трансмисионих склопова, хидрауличног уља, течности из хладњака, уља из система за
кочење, као и све друге течности и опасне материје које су садржане у отпадном возилу.
5) има одговарајући простор за складиштење отпадних гума на ком су гуме уредно сложене
на начин да се омогући несметан приступ у случају пожара
6) посуде и резервоаре обележи у складу са прописима
7) издвојене делове разврста и уредно сложи

Постројење за третман отпадних возила мора да испуњава и друге услове утврђене
законом и другим прописима, а нарочито у погледу мера за спречавање, смањење и
отклањање могућих штетних утицаја на животну средину.
Члан 3.
Оператер је дужан да одмах по преузимању отпадног возила уклони акумулатор,
потенцијално експлозивне делове и резервоар течног гаса ако је уграђен у возило.
Лице из става 1. овог члана дужно је да из отпадног моторног возила издвоји
неоштећене делове отпадног возила који се могу поновно употребити (половни делови).
Из отпадног возила мора се издвојити и одвојено сакупити:
1) гориво;
2) моторно уље;
3) уље у трансмисионом систему (мењач и диференцијал)
4) хидраулично уље, укључујући и уље из амортизера
5) течност за хлађење;
6) течност из система за кочење;
7) и друге течности и опасне материје, уколико их отпадно возило има
Члан 4.
Пре третмана отпадног возила на хидрауличној преси или машини за уситњавање, из
расклопљеног отпадног возила морају се издвојити делови, које након уситњавања није
могуће издвојити ради даљег третмана, и то:
1) катализатор;
2) метални делови који садрже бакар, алуминијум и магнезијум;
3) гуме и делови од пластичних материјала (браници, инструмент табле, резервоар за
течности и др.);
4) стакла.
Члан 5.
Оператер који врши рециклирање отпадних возила је дужан да:
1) раздвојене компоненте доставља оператерима који су овлашћени за прераду и сакупљање такве
врсте отпада.
2) води уредну документацију о преузимању и разврставању, у складу са Правилником о условима
и начину разврставања, паковања и чувања секундарних сировина ( „Сл.гл.РС“ бр. 55/01)
Члан 6.
Републички инспектори за поступање са опасним и осталим отпадом су обавезни да
оператере који врше рециклажу отпадних возила обавесте о оператерима који испуњавају
прописане услове за обављање рециклаже ( сакупљање, прерада, извоз) поступање са издвојеним
појединих врстама отпадака и остатака које се јављају при рециклажи отпадних возила.

Члан 7.
Министар одређује списак оператера који испуњавају услове за рециклажу отпадних
возила и његових делова.
Члан 8.
Саставни део овог Упутства је:
1) Чек листа за утврђивање испуњености услова за рециклажу отпадних возила
2) Списак оператера који испуњавају услове за рециклажу отпадних возила
3) Списак оператера који испуњавају услове за рециклажу делова отпадих возила

Упутство се доноси на основу важећих прописа који регулишу област поступања са отпадним
материјама :
-Законa о заштити животне средине(„ Сл.гл.РС“ бр. 135/04)
-Законa о процени утицаја на животну средину („ Сл.гл.РС“ бр. 135/04)
-Законa о поступању са отпадним материјама( „Сл.гл.РС“ бр. 25/96,26/96,101/05)
-Уредбe о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листа пројеката за које се
може захтевати процена утицаја на животну средину(„Сл.гл.РС“ бр. 114/08)
-Правилникa о начину поступања са отпацима који имају својства опасних материја (“Сл.гл РС“ бр.
12/95)
-Правилникa о условима и начину разврставања, паковања и чувања секундарних сировина ( „
Сл.гл.РС“ 55/01)
-Правилникa о документацији која се подноси уз захтев за издавање дозволе за увоз, извоз и транзит
отпада(„ Сл.лист СРЈ“ бр.69/99)
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