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Министарство за животну средину и енергију 

 
Информације за сакупљаче отпада и секундарних сировина  

За прикупљање отпада неопходна је пријава предузетничке делатности која се односи 
на прикупљања отпада. Осим тога је при обављању предузетничке делатности 
прикупљања отпада неопходно да се придржавате законских прописа о отпаду на које 
вам овде скрећемо пажњу. 
 
Обавеза пријављивања за сакупљаче, превознике, трговце и посреднике отпада 

Сакупљачи, превозници, трговци и посредници отпада су дужни да пре него што 
започну са радом своју предузетничку делатност сходно члану 53. Закона о кружној 
економији (KrWG) пријаве надлежном органу у чијој надлежности се налази седиште 
њиховог предузећа. У Хамбургу је за то надлежно Министарство за животну средину и 
енергију (BUE). Детаљне информације о томе наћи ћете под www.hamburg.de/abfall. 
 
Прикупљање отпада из приватних домаћинстава 

Предузетничка делатност прикупљања отпада из приватних домаћинстава се додатно 
и сходно члану 18. Закона о кружној економији пријављује надлежном органу (BUE). 
Сходно члану 17. ставу 2. тачки 4. Закона о кружној економији отпад који је прикупљен 
кроз предузетничку делатност мора да се преда у рециклажу која се спроводи према 
прописима и без штетних последица. То сте BUE везано уз пријаву дужни да докажете. 
Детаљне информације о томе наћи ћете под www.hamburg.de/abfall. 
 
Посебна правила за старе електричне и електронске уређаје   

Неупотребљиви стари електроуређаји се због штетних материја које садрже сврставају 
у опасни отпад и подлежу регулативама наведеним у Закону о електричним и 
електронских уређајима (ElektroG). Њихово професионално прикупљање и 
збрињавање сходно члану 18. Закону о кружној економији (KrWG), није дозвољено 
(члан 10. и следећи Закона о електричним и електронских уређајима а у вези са 
чланом 17. ставом 2. Закона о кружној економији (KrWG)). Детаљне информације о 
томе наћи ћете под www.hamburg.de/abfall. 
 
Непридржавањe прописа 

Непридржавање прописа може да доведе до забране обављања предузетничке 
делатности прикупљања отпада. Истовремено се чини прекршај који може бити 
кажњен опоменом уз глобу или новчаном казном. 
 
Употребљива потрошна роба 

Уколико је утврђено да се самостална предузетничка делатност прикупљања отпада 
искључиво односи на производе у доказано исправном стању, а чија је намена поновна 
употреба, тада се законски прописи о отпаду на њих не односе. 
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