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процјену локације уређаја и изради програме контроле који
ће бити одобрени од стране надлежног одјељења.
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Градоначелник, на основу члана 23, ставa 1, тачкe 1. Закона
о извршној власти Брчко дистрикта БиХ («Службени гласник
Брчко дистрикта БиХ», број: 2/00, 5/01, 9/01, 12/01, 16/01,
17/02, 8/03, 14/03, 31/04 и 40/05), члана 22, става 2 и члана
58 Закона о управљању отпадом («Службени гласник Брчко
дистрикта БиХ«, број : 25/04) на приједлог Одјељења за јавне
послове, број: 03-052-000369/06 од 01.02.2006. године на 20.
редовној сједници Владе Брчко дистрикта БиХ, одржаној
08.05.2006. године, д о н о с и
ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА ЗА ПРЕНОС ОБАВЕЗА УПРАВЉАЊА
ОТПАДОМ СА ПРОИЗВОЂАЧА И ПРОДАВАЧА НА
ОПЕРАТЕРА СИСТЕМА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ОТПАДА
Члан 1
(Предмет)
Овим правилником
прописују се услови под којима
произвођач и продавач могу пренијети своје обавезе
управљања отпадом (у даљем тексту: обавезе) на оператера
система за прикупљање отпада (у даљем тексту: оператера)
путем уговора или споразума.
Члан 2
(Обавезе произвођача које се могу пренијети на
оператера)
Обавезе произвођача које се могу пренијети на оператера
су:
1) испуњење минимума услова у погледу сакупљања,
поновног коришћења и рециклаже отпада;
2) испуњење минимума услова за одлагање, посебно за
депоније;
3) поступање са отпадом на околински прихватљив начин.
Члан 3
(Обавезе продавача које се могу пренијети на оператера)
Обавезе продавача које се могу пренијети на оператера су:
1) поврат или надокнада депозита за производе и амбалажу
2) прикуплање на селективан начин производа и амбалаже
који су на крају животног циклуса.
Члан 4
(Обим обавеза који се може пренијети)
Произвођач и продавач могу на оператера пренијети све или
само дио својих обавеза из чланова 2 и 3 овог правилника.
Члан 5
(Споразум о преносу обавеза)
Пренос обавезе произвођача и продавача из чланова 2 и 3
овог правилника врши се путем споразума или уговора
између индивидуалних произвођача или продавача, са једне,
и оператера система за прикупљање отпада, са друге
стране; или између цјелокупног сектора или путем
коришћења
економских
инструмената
или
других
механизама који ће служити као мотивација оператерима да
преузму ову дјелатност.
Члан 6
(Форма споразума-уговора)
Уговор или споразум о преносу обавеза закључује се у
писаној форми и садржи:
1) обим услуга оператера,
2) временски рок за који уговор важи,
3) врсте отпада и поступак одлагања/обрађивања,
4) количину или запремнину отпада,
5) начин испоруке или преузимања отпада,
6) обавезе и одговорности обје стране,
7) одговорност оператера за поступање с отпадом у
смислу његовог поновног коришћења, рециклаже,
третмана или коначног одлагања на околински
прихватљив начин,
8) начин рјешавања спора у случају неспоразума или
неиспуњавања обавеза,
9) начине и услове плаћања

Srijeda,

10)

временски рок за испоштовање обавеза.
Члан 7
(Уговор о опасном отпаду)
У случају опасног отпада, уговор се овјерава код надлежног
суда и садржи додатно:
1) начин паковања и услове за испоруку,
2)
обезбјеђење отпада у превозу.

Члан 8
(Обавезе у случају раскида уговора)
У случају раскида уговора, или немогућности оператера да
изврши уговорене обавезе произвођач и продавач су
одговорни за обавезе дефинисане члановима 16, 18, 21 и 22
Закона о управљању отпадом, осим ако то није другачије
уговором регулисано.
Члан 9
(Услови које мора да испуњава оператер)
Оператер мора да буде регистрован за извршавање
дјелатности које се налазе у уговору те мора да има дозволу
за управљање отпадом или околинску дозволу.
У случају збрињавања опасног отпада, оператер мора да
буде регистрован те да посједује све дозволе за руковање и
збрињавање ове врсте отпада.
Члан 10
(Обавезе и одговорности)
Обавезе дефинисане у члановима 2 и 3 овог правилника те
одговорност за испуњење ових обавеза сносе сами
произвођач и продавач.
Након закључења уговора из члана 6 овог правилника
оператер преузима сву одговорност за околински
прихватљиво управљање отпадом у име произвођача и
продавача.
Уколико из било којих разлога дође до раскида уговора из
члана 6 овог правилника сва одговорност прелази на
произвођача и продавача.
Члан 11
(Контрола)
Контролу над примјеном овог правилника врши Одјељење за
јавне послове Владе Брчко дистрикта БиХ.
Члан 12
(Ступање на снагу)
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у «Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ».
Б р о ј: 01-014-005763/06
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Брчко, 09.05.2006.године Мирсад Ђапо, дипл. правник, с.р.
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Градоначелник, на основу члана 23, став 1, тачка 1 Закона о
извршној власти Брчко дистрикта БиХ («Службени гласник
Брчко дистрикта БиХ», број: 2/00, 5/01, 9/01, 12/01, 16/01,
17/02, 8/03, 14/03, 31/04 и 40/05) у смислу члана 15, став 4 и
члана 60 Закона о управљању отпадом («Службени гласник
Брчко дистрикта БиХ«, број : 25/04) на приједлог Одјељења
за јавне послове, број: 03-052-000369/06 од 01.02.2006.
године на 20. редовној сједници Владе Брчко дистрикта БиХ
одржаној 08.05.2006. године, д о н о с и
ПРАВИЛНИК
О ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА АКТИВНОСТИ МАЛЕ
ПРИВРЕДЕ У УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ
Члан 1
(Предмет)
Овим правилником уређује се поступак издавања
дозволе за активности мале привреде у управљању отпадом
(у даљем тексту: дозвола), утврђују активности мале
привреде за које није потребно прибављање дозволе и
услови за чије испуњење није потребно прибављање
дозволе.
Члан 2
(Подношење захтјева за издавање дозволе)
Захтјев за издавање дозволе за постојеће активности
управљања
отпадом
оператeр
подноси
надлежном

