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Закон о измјенама и допуни Закона о управљању отпадом чији је саставни дио Прилог 3. објављен је у “Службеном гласнику Репу-

блике Српске”, број 63/21.
Након сравњавања са изворним текстом утврђено је да техничком грешком прилог није објављен уз наведени закон, па се сада исправ-

ком исти објављује, те на основу члана 184. став 3. Пословника Народне скупштине Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 66/20), генерални секретар  д а ј е

ИСПРАВКУ
Закона о измјенама и допуни Закона о управљању отпадом

ПРИЛОГ 3. 

Врста производа Јединица 
мјере

Коефицијент накнаде за посебне катего-
рије отпада изражен у конвертибилним 

маркама по јединици мјере
(KM/kg и KM/l)

Kn

1. Батерије и акумулатори:

kg
- Стартери 0,22
- Преносне батерије и акумулатори 3,00
- Индустријске батерије и акумулатори 0,26
2. Минерална и синтетичка уља и мазива l 0,20
3. Моторна возила kg 0,16
4. Гуме:
- Нове и половне гуме као посебан производ (гуме за аутомобиле, аутобусе, 
камионе, мотоцикле, пољопривредне и грађевинске машине, приколице, летје-
лице, вучне машине и друге машине и уређаје)
- Гуме које су саставни дио аутомобила, аутобуса, теретних возила и прико-
лица, радних, грађевинских и пољопривредних машина, доставних возила, 
трактора, вучних машина, авиона и других летјелица, транспортних средстава 
и комплета точкова (гума и наплатак)

kg 0,32

5. Пластичне кесе kg 0,30
6. Електрични и електронски производи и опрема:

kgРазред I Опрема за измjену температуре 0,60
Разред Ia – фрижидери и замрзивачи 0,12
Разред II Екрани, монитори и опрема која садржи екране површине веће од 
100 cm² kg 0,60

Разред III Сијалице kg 0,60
Разред IV Велика опрема (све спољне димензије веће од 50 cm)

kg
0,60

Разред IVа – машине за прање веша, сушилице, машине за прање суђа, ку-
хињски шпорети, електрични шпорети и електричне плоче за гријањe 0,12

Разред V Мала опрема (ниједна спољна димензија није већа од 50 cm)

kg
0,60

Разред Vа – усисивачи, уређаји за чишћење тепиха, уређај за шивање, расвјет-
на тијела, микроталасни уређаји, вентилациона опрема, пегле и тостери 0,12

Разред VI Мала IT и телекомуникациона опрема (ниједна спољна димензија 
није већа од 50 cm) kg 0,60
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