
Ministarstvo zaštite životne sredine

Српско законодавство у

области управљања PCB и
PCB отпадом



EU Direktiva 95/59/ECPCB

• Циљ:
Хармонизација националног законодавства у области управљања

PCB и PCB отпадом ЕУ законодавству

PCB јесу полихлоровани бифенили (PCB), полихлоровани терфенили
(PCT), монометилтетра хлородифенилметани, монометил-
дихлородифенилметани, монометил-дибромодифенилметани или
било која смеша која садржи неку од ових материја у
концентрацији већој од 0,005 процентног масеног удела; PCB
отпади јесу отпади, укључујући уређаје, објекте, материјале или
течности које садрже, састоје се или су контаминирани PCB



Отпад који садржи PCB одвојено се сакупља.
Забрањено је:
•1) допуњавање трансформатора са PCB;
•2) поновно коришћење PCBотпада;
•3) добијање рециклажом PCBиз PCBотпада;
•4) привремено складиштење PCB, PCBотпада или уређаја који садржи
PCBдуже од 24 месеца
•пре обезбеђивања њиховог одлагања или деконтаминације;
•5) спаљивање PCBили PCBотпада на бродовима;
•6) коришћење уређаја који садрже PCBако нису у исправном радном
стању или ако цуре



Власник уређаја у употреби који садржи PCBили за који
постоји могућност да је контаминиран садржајем PCB, 
дужан је да изврши испитивање садржаја PCBпреко
овлашћене лабораторије за испитивање отпада.

Власник уређаја који садржи више од 5 dm3 PCBдужан је
министарству да пријави уређај, достави план замене, 
односно одлагања и деконтаминације уређаја, обезбеди
одлагање, односно њихову деконтаминацију, као и да о
свим променама података који се односе на уређај

обавештава министарство у року од три месеца од дана
настанка промене.



Правилник о поступању са уређајима и

отпадом који садржи PCB
Означавање:
Ознака уређаја који садржи РСВ и ознака деконтаминираних уређаја
причвршћује се на уређај тако да буде уочљива и отпорна на оштећења.

уређаје који садрже РСВ

деконтаминиране уређаје

уређаје за које се претпоставља са садрже РСВ

уређаје који не садрже РСВ

простор или постројење у којима су смештени

 
 

ДЕКОНТАМИНИРАНИ УРЕЂАЈИ  
КОЈИ САДРЖЕ PCB 

 
 

Уље/флуид који садржи PCB је замењен: 
 
- са__________________(име замене) 
- на__________________(датум) 
- од стране ___________(правно/физичко лице) 

 
 
Концентрација PCB је: 
 
- старом уљу__________мас % 
- новом уљу__________ мас % 
 
 
 
 



Правилник о поступању са уређајима и

отпадом који садржи PCB

Испитивање уређаја у употреби који садржи РСВ или за који постоји

могућност да је контаминиран садржајем РСВ, отпада који се састоји, 
садржи или је контаминиран РСВ врши се следећим методама: 

1) узимањем узорака уља из уређаја са потенцијалним садржајем

РСВ у складу са стандардима SRPS EN ISO 3170:2006, SRPS EN ISO 
3171:2006 и SRPS EN ISO 60475;

2) испитивањем садржаја РСВ у уљу и деконтаминација РСВ

према методи у складу са стандардима SRPS EN 12766-1:2002 и SRPS 
EN 12766-2:2002 и SRPS EN 61619;

3) испитивањем садржаја РСВ у чврстом отпаду у складу са

стандардима SRPS EN -15308: 2008 и EPA 8082 и 8270; 

4) испитивањем садржаја РСВ у течном отпаду у складу са стандардима

SRPS EN-12766-1:2000, SRPS EN-12766-2:2001 и SRPS EN 61619:1997.



Правилник о поступању са уређајима и отпадом

који садржи PCB 

Захтев за издавање дозволе за деконтаминацију уређаја који садрже РСВ
садржи:
1) податке о подносиоцу захтева;
2) податке о постројењу за деконтаминацију уређаја који садрже РСВ и
локацији;
3) податке о капацитету постројења за деконтаминацију уређаја који
садрже РСВ и начину привременог складиштења уређаја који садрже
РСВ и РСВ отпада;
4) податке о уређајима који могу бити предмет деконтаминације;
5) предвиђени поступак деконтаминације;
6) врсту контроле и мере за спречавање штетног утицаја на животну
средину за време обављања поступка деконтаминације;
7) предвиђено поступање са отпадом и остацима по завршетку
деконтаминације;
8) број запослених и њихове квалификације;
9) податке о квалификованом лицу одговорном за стручни рад.



Правилник о поступању са уређајима и отпадом

који садржи PCB 

Власник уређаја која садржи РСВ обезбеђује деконтаминацију
уређаја тако да:

1) садржај РСВ смањи испод 0,05 процената масеног удела и уколико је
могуће испод 0,005 процената масеног удела; 

2) уље којим ће бити замењено постојеће уље, не може да садржи РСВ и
мора да поседује значајно мања опасна својства од постојећег уља;

3) замену уља изврши на начин на који се неће угрозити даље
одстрањивање РСВ из отпадног уља.



Правилник о поступању са уређајима и отпадом који

садржи PCB 

Достава података за уређаје које садрже више од 5 dm3 PCB:

Општи подаци

Подаци о уређајима у употреби који садрже PCB
Поступке и рокове за избацивање из употребе уређаја који садрже
PCB
Добијање евиденционог броја о потврди пријаве уређаја

Одлагање, односно деконтаминација уређаја који садрже PCB и
одлагање PCB из тих уређаја, извршиће се најкасније до 2015. 
године

План замене, односно одлагања и деконтаминације уређаја који
садржи PCB власник уређаја дужан је да донесе у року од шест
месеци од доношења правилника

 

 

 
ЕВИДЕНЦИОНИ БРОЈ 

 
 



Правилник о поступању са уређајима и отпадом

који садржи PCB 

Регистар уређаја у употреби који садрже РСВ садржи нарочито:

1) регистарски број;

2) податке о власнику уређаја;

3) податке о локацијама и укупном броју уређаја;

4) податке о сваком уређају:

(1) редни број локације,

(2) евиденциони број пријаве уређаја,

(3) врста уређаја, име произвођача и земља порекла уређаја,

(4) количина уља која садржи PCB у уређају,

(5) садржај РСВ, 

(6) стање и операциони статус уређаја који садржи РСВ, 

(7) одржавање уређаја који садржи РСВ,

(8) План замене уређаја, 

(9) напомене.



Правилник о поступању са уређајима и отпадом који

садржи PCB 

Достава података PCB отпад:

Општи подаци

Подаци о врсти и количини

Складиштење (општи подаци, информације о евентулним контаминацијама
окружења)

Одлагање РСВ отпада врши се одређеним поступцима или методама
одлагања који су утврђени прописом којим се уређују категорије, 
испитивање и класификација отпада (D листа –Операције одлагања), и то: 
1) D8, D9 и D10; 
2) D12 (у безбедном, дубоком, подземном складишту у сувим стенским
формацијама и само за уређаје и РСВ отпад који се не могу
деконтаминирати);
3) D15 (складиштење које претходи операцијама одлагања). 



Hvala na saradnji

Starčević Luka, Savetnik u Odeljenju 
za upravljanje otpadom

064 8166 299
luka.starcevic@ekoplan.gov.rs


