
 
 
 
 
На основу члана 37. став 5. Закона о управљању отпадом („Службени гласник 

РС”, бр. 36/09, 88/10, 14/06 и 95/18- др. закон),  
 
Министар заштите животне средине доноси  

 
 

ПРАВИЛНИК  
O ВРСТАМА ОТПАДА КОЈЕ СЕ МОГУ ТРЕТИРАТИ У МОБИЛНИМ 

ПОСТРОЈЕЊИМА И ВРСТАМА МОБИЛНИХ ПОСТРОЈЕЊА ЗА КОЈЕ СЕ ИЗДАЈЕ 
ДОЗВОЛА ЗА ТРЕТМАН ОТПАДА 

 
 

 
Члан 1. 

Овим правилником ближе се прописују врсте отпада које се могу третирати у 
мобилним постројењима и врсте мобилних постројења за које се издаје дозвола за 
третман отпада.  

 
Члан 2.  

Одредбе овог правилника не примењују се на мобилна постројења која:  
1) врше балирање, пресовање, сечење и уситњавање отпада; 
2) врше санацију и ремедијацију контаминиране локације и/или историјског 

загађења, када се у складу са посебним прописом, израђује пројекат санације и 
ремедијације на који сагласност даје министарство надлежно за послове 
заштите животне средине; 

3)  врше биоремедијацију, ван места загађења (ex situ) и на месту загађења (in 
situ); 

4)  учествују у реализацији пројеката који су одлуком Владе проглашени за 
пројекте од значаја за Републику Србију и на мобилна постројења чији рад је 
уређен другим прописима. 

 
 

Члан 3. 
У мобилном постројењу може се вршити третман само оне врсте отпада која је y 

техничко-технолошкоj документацији предвиђена за третман у том мобилном 
постројењу.  

Врсте отпада које се могу третирати у мобилном постројењу наведене су у 
Прилогу, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.  

 
Члан 4. 

Дозвола за третман отпада у мобилном постројењу може се издати за сва 
мобилна постројења за која постоји техничко технолошка документација за третман 
отпада. 
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Члан 5. 
Мобилно постројење за третман отпада може да ради на истој локацији, са 

прекидима или без прекида, у укупном трајању од најдуже шест месеци током једне 
календарске године.  

Изузетно, од става 1. овог члана, мобилно постројење за третман отпада може да 
ради на истој локацији и дуже од шест месеци током једне календарске године, 
искључиво на локацији на којој отпад настаје, уколико је то еколошки и економски 
оправдано и у циљу спречавања загађења животне средине и очувања здравља људи, у 
складу са начелом близине и регионалног приступа управљања отпадом.  
     

Члан 6. 
Мобилно постројење у периоду када не ради, мора се налазити на локацији која је 

у власништву оператера мобилног постројења или која је узета у закуп, а која је 
одређена за смештај мобилног постројења.  
 

 
Члан 7. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. јануара 2021. године.  
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