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1. Медицински отпад, дефиниција

➢ Сагласно Закону о управљању отпадом, члан 5, став 1, тачка 13а, медицински отпад
јесте отпад који настаје из објеката у којима се обавља здравствена заштита и/или са
других места у којима се пружају здравствене услуге (из дијагностике,
експерименталног рада, лабораторија, чишћења, одржавања и дезинфекције
простора и опреме).*

➢ Медицински отпад подразумева сав отпад настао у објектима у којима се обавља
здравствена заштита људи – здравствене установе, други облици здравствене
службе, друга правна лица, односно установе у којима се обавља здравствена
заштита у складу са законом, као и са њима повезане медицинске, образовне и
научноистраживачке делатности.

* Закон о управљању отпадом („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 14/2016 и 95/2018 – др. закон)



Медицински отпад

➢ Медицински отпад се састоји од различитих материјала и по својим својствима
може бити опасан и неопасан:

• неопасан отпад – отпад који нема карактеристике опасног и сличан је отпаду који
се ствара у домаћинствима (рециклабилан, биоразградив и слично) и

• опасан отпад – по свом пореклу, саставу или концентрацији опасних материја има
најмање једну од опасних карактеристика, јасно дефинисаних својстава:
запаљивости, експлозивности, токсичности или инфективности, утврђених
посебним прописима, укључујући и амбалажу у којој је опасан отпад био или јесте
упакован.*

Медицински отпад
Пошто се здравствене установе баве пружањем услуга,

отпад који у њима настаје спада у групу комерцијалног.

Неопасан Опасан

* Закон о потврђивању Базелске конвенције о контроли прекограничног кретања опасних отпада и њиховом одлагању („Сл. лист 

СРЈ – Међународни уговори”, бр. 2/99)



2. Законска регулатива РС 

у области управљања медицинским отпадом



Будући да се у објектима у којима се обавља здравствена заштита 
генерише медицински отпад, приликом успостављања и одржавања 

система надзора над инфекцијама повезаним са пружањем услуга 
здравствене заштите, дужност је поштовање одредби:

➢ Закона о управљању отпадом („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 14/2016 и 95/2018
– др. закон);

➢ Правилника о управљању медицинским отпадом („Сл. гласник РС”, број 48/2019);

➢ Правилника о начину и поступку управљања фармацеутским отпадом („Сл. гласник
РС”, број 49/2019);

➢ Правилника о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Сл. гласник
РС”, бр. 56/2010, 93/2019 и 39/2021);

➢ Правилника о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада („Сл.
гласник РС”, број 92/2010 и 77/2021), као и

➢ осталих законских прописа РС који регулишу област управљања медицинским
отпадом.



При руковању опасним токовима медицинског отпада,
морају се поштовати и прописи који регулишу питања 

безбедности и здравља на раду:

➢ Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС”, бр. 101/05, 91/15 и 113/17 – др. закон);

➢Правилник о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини („Сл. гласник
РС”, бр. 72/06, 84/06 – испр, 30/2010 и 102/2015);

➢Правилник о садржају и начину издавања обрасца извештаја о повреди на раду и
професионалном обољењу („Сл. гласник РС”, бр. 72/06, 84/06 – исправка, 4/2016, 106/2018 и 14/2019).

➢ Законом о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства („Сл. гласник РС”, бр.
123/2014, 106/2015, 105/2017 и 25/2019 – др. закон);

➢Правилником о обрасцима и садржају образаца за вођењe здравствене документације, евиденција,
извештаја, регистара и електронског медицинског досијеа („Службени гласник РС”, бр. 109/2016 и
20/2019).

У области управљања медицинским отпадом, 

додатни захтеви везано за начин вођења и садржаја евиденције о 

спровођењу мера надзора над инфекцијама повезаним са пружањем 

услуга здравствене заштите прописани су (и):



Одговорност за управљање медицинским отпадом

Све организације које производе отпад морају да именују 

„лице одговорно за управљање отпадом”.

➢ Директор установе, као одговорно лице за управљање медицинским
отпадом, именује лице одговорно за управљање медицинским отпадом,
према члану 26. Закона о управљању отпадом, став 1, тачка 9.

➢ За доследну примену дефинисаног система управљања медицинским
отпадом у установи, као и за контролу примене, задужено је лице одговорно
за управљање медицинским отпадом.

➢ Сви запослени, уз усмеравање пажње, дужни су да обезбеде све потребне
услове како различити токови медицинског отпада не би угрозили здравље
људи и животну средину.



3. Ризици од медицинског отпада

Главни ризици који се доводе у везу са медицинским отпадом:

✓ Физички ризици  

✓ Хемијски ризици

✓ Микробиолошки ризици

✓ Ризици по животну средину

✓ Радиолошки ризици



3.1. Микробиолошки ризици

Уколико се отпад неадекватно третира, микроорганизми 

који се у њему налазе могу се пренети:

► убодом; 

► абразијом или посекотином на кожи,

и/или

► преко мукозних мембрана: 

инхалацијом или ингестијом.  



3.2. Оштри предмети

Врсте ризика који се доводе у везу са употребљеним иглама:

✓ Физички 

✓ Микробиолошки

Проблем са овом врстом физичких ризика није толико

у самој повреди, већ у пробијању природне заштите

људског организма, чиме се отвара могућност

уласка патогена.



3.2.1. Вируси који се преносе путем крви, крвних 

продуката или контаминираним инструментима



➢ Бројне епидемиолошке студије указују на то да особа која доживи 
повреду зараженим оштрим предметом (иглом) у просеку има:

• 30 % могућности да буде инфицирана вирусом Hepatitis B (HBV);

• 3 % могућности да се зарази вирусом хепатитиса Ц (HBC); 

• 0,3 % шансе да се зарази HIV вирусом (Human Immunodeficiency 
Virus).



Светска здравствена организација (СЗО) је проценила да је, на 
глобалном нивоу, небезбедно руковање медицинским отпадом 
довело до приближно:

✓ 21 милиона инфекција вирусом Hepatitis B (HBV) (32% свих 
нових инфекција);

✓ два милиона инфекција вирусом Hepatitis C (HCV) (40% свих 
нових инфекција);

✓ 260.000 HIV инфекција (5% свих нових HIV инфекција).

* Подаци СЗО из октобра 2004, Factsheet no. 284



Управљање оштрим предметима

Како поступити у случају повреде предметом или материјалом

који може изазвати убодну рану?

►Крварење: пустити рану да слободно крвари, не стискати и не 

сисати рану.

►Испирање: сапуном и текућом водом.

►Покривање: завојним материјалом отпорним на воду.

►Извештавање: пријавити повреду и обавезно документовати 

повреду. 



„Ланац инфекције” у коме учествује медицински отпад

Патогена клица; вируленција (способност клице да се 

активно размножава); токсичност (способност клице да лучи 

токсине). Извор/резервоар: Инфицирани 

пацијент итд.

Путеви ширења/излазно место 

инфекције: Запрљан отпад (крвљу, 

осталим телесним течностима и 

садржајима)

Улазно место/путеви излагања:
Посекотине, унос гутањем, инхалација итд.

Подложни домаћин: Можда баш 

Ви?

РИЗИЦИ ОД МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА

Извор (модификовано): Jan Gerrit Tesink, Craig Chandler, Верица Јовановић, Снежана Милановић, Ана Мршуља, Милена Стојичић, Јелена Илић Живојиновић,

Управљање медицинским отпадом „Техничка подршка за третман медицинског отпада у Србији”, О8СЕР/31/12/001, Приручник за ученике медицинских школа, 

септембар 2012. 



РИЗИЦИ ОД МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА  

Прекидање „ланца инфекције” у коме учествује МО

Излазно место: Отпад се 

разврстава и чува у одговарајућим 

контејнерима. Места где се отпад 

чува и опрема се редовно чисте и 

дезинфикују.

Улазно место: Ношење одговарајуће ЛЗО 

при руковању отпадом.

Пренос: Добри стандарди 

личне хигијене.

Спречавање додира с отпадом применом 

одговарајућих контејнера, тачно одређених 

путева и распореда транспорта, редовно 

чишћење и дезинфекција места за чување 

отпада и опреме.

Извор (модификовано): Technical Assistance for the Treatment of Healthcare Waste in Serbia, а Project funded by the European Union, The Risks from Healthcare Waste, HWT 5, 

Министарство здравља РС (14)



Кључни аспекти прекидања „ланца инфекције” 
у коме учествује медицински отпад су:

✓ ношење одговарајуће личне заштитне опреме при руковању отпадом;

✓ спречавање додира с отпадом применом одговарајуће амбалаже, тачно 
одређених путева и распореда транспорта, редовног чишћења и 
дезинфекције места за чување отпада и опреме;

✓ добри стандарди личне хигијене, посебно када је реч о прању руку;

✓ просторије у којима се чува отпад треба да буду одвојене од других 
просторија и обезбеђене од приступа неовлашћеним лицима и 
штеточинама;

✓ просторије у којима се третира отпад треба добро да се проветравају;

✓ сви запослени који рукују отпадом морају да прођу обуку.



➢ Приликом сваке манипулације с отпадом, обавезно је коришћење
личне заштитне опреме. У свакодневном раду, примењује се
техника безбедног руковања и стално ношење рукавица.

Студије о несрећним случајевима, услед повреде оштрим 
предметима, су показале да, чак и када се пробију, рукавице могу

да смање ризик од инфекције до 50%.    



4. Токови опасног отпада који може настати у 
здравственој установи – систем обележавања бојом

1) Патоанатомски отпад – медицински отпад који укључује ткива, органе, делове тела, 
људске фетусе, кесе с крвљу и крвним дериватима 

2) Оштри предмети

3) Отпад загађен крвљу и телесним течностима – медицински отпад који је загађен 
људском крвљу, секретима и другим излучевинама (екскретима)

4) Инфективни отпад

5) Хемијски отпад

6) Отпадне боце под притиском – отпад од пуне или празне боце који садрже инертне гасове 
под притиском помешане с антибиотицима, дезинфицијенсима, инсектицидима који се 
примењују као аеросоли, а које при излагању високим температурама могу да експлодирају

7) Отпад са високим садржајем тешких метала

8) Фармацеутски отпад – сви лекови, укључујући и примарну амбалажу, као и сав прибор 
коришћен за њихову примену

9) Цитотоксични и цитостатски фармацеутски отпад – токсична једињења која имају 
канцерогени, мутагени и/или тератогени ефекат  



4.1. Мешавине различитих врста отпада

➢ Крв и крвни деривати, као патоанатомски отпад, 
који су током дијагностичких испитивања помешани
са хемикалијама, класификују се као хемијски отпад и са истим се 
поступа као са хемијским отпадом.

✓ Начело предострожности – уколико постоје сумње, отпад се 
класификује као најопаснија категорија, посебно када је реч о 

мешавинама различитих врста отпада.1

➢ АЛИ          Намерно/несврсисходно мешање опасног отпада са другим 
опасним отпадом или неопасним отпадом је: ЗАБРАЊЕНО.  



5. Систем управљања медицинским отпадом

Под управљањем медицинским отпадом подразумева се:

• безбедна производња, односно смањење производње отпада на најмању 
могућу меру;(1,18)

• категоризација и класификација отпада; 

• разврставање, паковање и обележавање; 

• транспорт унутар установе, као и екстерни транспорт; 

• привремено складиштење отпада, чување и третман – укључујући и безбедно 
одлагање (према члану 5, тачка 35. Закона о управљању отпадом); 

• вођење и чување документације и евиденције, у складу са важећом 
законском регулативом.(1, 2, 9, 10, 15) 



5.1. Категоризација и класификација медицинског отпада

• Сав отпад који се произведе у установи се категоризује и класификује сходно
одредбама Правилника о категоријама, испитивању и класификацији отпада
(„Службени гласник РС“, бр. 56/10, 93/19 и 39/21).

• Класификацију спроводи особа која ствара/одлаже отпад, у складу са
Европским каталогом отпада (ЕКО), односно српском верзијом ЕКО –
Каталог отпада Републике Србије. Каталог отпада је саставни део
наведеног правилника.

• У Каталогу отпада Републике Србије (као и у Европском каталогу отпада),
сваки ток отпада поседује класификациони број, састављен од 6 цифара
(пример: 18 01 03*) – табела 1.



Табела 1. Класификација медицинског отпада који настаје у здравственој установи 

18 01 00
Отпад из пружања здравствене заштите у породилиштима – неге

новорођенчади, као и дијагностике, третмана или превенције болести људи

18 01 01 Оштри предмети (изузев 18 01 03*)

18 01 02
Делови тела и органи укључујући и кесе са крвљу и крвним дериватима 

(изузев 18 01 03*)

18 01 03*
Отпад чије сакупљање и одлагање подлежу посебним захтевима због 

спречавања инфекције 

18 01 04

Неинфективни отпад (отпад чије сакупљање и одлагање не подлежу

посебним захтевима због спречавања инфекције; нпр: завоји, гипсеви,

постељина, одећа за једнократну употребу и пелене)

18 01 06* Хемијски отпад који садржи опасне супстанце

18 01 07 Остали хемијски отпад

18 01 08* Цитотоксични лекови и цитостатици

18 01 09 Лекови (изузев оних наведених у 18 01 08*)

18 01 10 Амалгамски отпад из стоматолошке заштите

Извор података: Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Сл. гласник РС”, бр. 56/2010, 93/2019 и 39/2021) 



5.2. Разврставањe и паковање медицинског отпада 

У табели број 2. је дат преглед система обележавања бојом за

различите токове медицинског отпада и одговарајућу

амбалажу, који је у употреби у Републици Србији.

18:01:03* Отпад чије сакупљање и одлагање подлеже

посебним захтевима због спречавања инфекције



Табела 2. Систем обележавања бојом различитих токова медицинског отпада и одговарајућа амбалажа (2, 3, 5, 12)

Извор табеле: Jan Gerrit Tesink, Craig Chandler, Верица Јовановић, Снежана Милановић, Ана Мршуља, Милена Стојичић, Јелена Илић Живојиновић, Управљање медицинским 

отпадом „Техничка подршка за третман медицинског отпада у Србији”, О8СЕР/31/12/001, Приручник за ученике медицинских школа, септембар 2012. 



5.2.1. Оштри предмети

✓ Жути контејнер за оштре предмете одобрен од стране УН

*У интересу безбедности свих који долазе у додир с отпадом, 

оштри предмети никако не смеју да се одлажу у кесе!



5.2.2. При раздвајању и паковању инфективног тока 
опасног медицинског отпада поштују се следећа 
правила 

✓ Контејнер за оштре предмете се пуни до црте
назначене на њему (¾ запремине), а потом
трајно затвара окретањем поклопца.

✓ Једном затворени жути контејнери се никада
не отварају поново.

✓ Како материјал не би био сабијен, жута кеса се
пуни до ¾ запремине, везује се и одлаже.



Грешке у препакивању

Уколико је отпад чије сакупљање и одлагање подлеже посебним 
захтевима због спречавања инфекције случајно одбачен у црну кесу 
(за комунални отпад), та кеса се:

затвори, потом цела спакује у жуту кесу, како би се даље третирала 
као опасан отпад.



5.3. Обележавање отпада

Сав разврстан и упакован медицински отпад (који не обухвата ток
комуналног отпада) мора да буде јасно обележен, правилно
одабраном налепницом, на којој су приказани:

✓ опис отпада у складу са његовом шестоцифреном шифром из 
ЕКО, односно српске верзије ЕКО (Каталог отпада Републике
Србије);

✓ произвођач отпада и име лица које попуњава декларацију;

✓ датум настанка отпада.



Обележавање отпада

Слика 1. Изглед налепнице за обележавање инфективног медицинског отпада Слика 2. Изглед налепнице за означавање патоанатамског отпада

Патоанатомски отпад, као ток опасног медицинског 

отпада, укључује: ткива, органе, делове тела, људске 

фетусе, кесе са крвљу и крвним дериватима. (1,2)

Извор слика 1. и 2: Правилник о управљању медицинским отпадом („Сл. гласник РС”, број 48/2019) 2 и Правилник о начину складиштења, паковања и 

обележавања опасног отпада („Сл. гласник РС”, број 92/2010 и 77/2021)5



5.4. Складиштење медицинског отпада

➢ Локација произвођача отпада намењена привременом
складиштењу медицинског отпада (2, 3, 5) јасно је и видљиво
означена натписом о:

✓ намени простора; 

✓ забрани уласка неовлашћеним лицима;

✓ упозорењем о могућности угрожавања здравља људи.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• Правилник о управљању медицинским отпадом („Сл. гласник РС”, број 48/2019)2

• Правилник о начину и поступку управљања фармацеутским отпадом („Сл. гласник РС”, број 49/2019)3

• Правилник о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада („Сл. гласник РС”, број 92/2010 и 
77/2021)5



Складиштење медицинског отпада

➢ Сва привремена складишта медицинског отпада, у објектима у 
којима се обавља здравствена заштита људи, морају да 
испуњавају захтеве важећих националних смерница, и то:

✓ закључана су и обезбеђена у сваком тренутку;

✓ недоступна су животињама и другим преносиоцима
инфективних агенаса;

✓ обезбеђена су противпожарном заштитом, у складу са посебним
прописима.



5.4.1. Инфективни отпад који се одлаже у привремена складишта 
унутар здравствених установа мора да се подвргне стерилизацији пре 
законски прописаног истека рока од генерисања истог (табела 3).

Температура чувања (°С)

До 8 °С Између 8 °С и 15 °С Изнад 15 °С

Најдуже 7 дана Најдуже 5 дана Најдуже 72 сата

Табела 3. Време складиштења инфективног медицинског отпада

Извор података: Правилник о управљању медицинским отпадом („Сл. гласник РС”, број 48/2019)(2)



5.4.2. Начин чувања складиштеног патоанатомског отпада

➢ Према члану 12. Правилника о управљању медицинским
отпадом, патоанатомски отпад се на локацији произвођача отпада,
односно на месту настанка, чува у расхладним коморама на
стандардним температурама замрзавања.

➢ Простор за складиштење патоанатомског отпада се закључава и
видно обележава у складу са прописом којим се уређује
складиштење, паковање и обележавање опасног отпада,5 односно
у складу са горе наведеним правилником2 и користи се само за ту
намену.



5.5. Транспорт медицинског отпада   

➢ Приликом преузимања инфективног медицинског отпада, његовог
утовара и истовара, користи се сва расположива лична заштитна
опрема: заштитне рукавице, заштитна маска, заштита за очи (наочари
или визир), заштитно одело и одговарајућа затворена обућа.

➢ Транспорт медицинског отпада унутар установа у којима се обавља здравствена 
заштита људи, врши се опремом за транспорт отпада, која се користи искључиво за 
ту намену, а која је:

• лака за утовар и истовар;

• лака за чишћење и одржавање;

• без оштрих ивица, са глатким, непропусним и непромочивим површинама.2



Транспорт инфективног медицинског отпада

Спољно паковање 

мора да има одобрење 

UN и да буде означено 

са UN 3291 и ромбом 

за знак опасности 6.2, 

са најмање 2 стране.

Само отпад који је безбедно упакован у 

унутрашњу амбалажу пакује се у спољну 

амбалажу, чиме се добија „комбинована 

амбалажа”.



Медицински отпад и COVID 19

➢ Према свим доступним подацима, врста опасног терета са
вирусом COVID – 19 не спада у групу А инфективних материја, за
коју важе посебни АДР прописи*. Разврстава се у групу Б, као UN
3291, као и остали инфективни отпад из медицинских установа.

➢ Управљање медицинским отпадом се обавља у складу са рутинским 
процедурама, уз предострожност и додатне мере опреза. 

* ADR: European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (међународни прописи који 
регулишу транспорт опасних материја у друмском саобраћају; Европски споразум за међународни превоз опасних материја у 
друмском саобраћају).



5.6. Третман инфективног медицинског отпада

➢ Стерилизација паром или аутоклавирање
је једноставна и ефикасна метода, погодна

за лако контролисање и потврђивање
ефикасности рада, чији је резултат

безбедан ниво стерилности,
у складу са посебним прописима.

Autoclave by our Institut Shredder for destroying
infectious medical waste

➢Инфективни отпад и отпад од оштрих предмета се, после стерилизације воденом паром 
(аутоклавирање) и механичког уситњавања, контролисано одлажу на депонију у складу са 
посебним прописима (чл. 16. и 17. Правилника о управљању медицинским отпадом, став 4)2, 
односно Уредбом о одлагању отпада на депоније („Сл. гласник РС”, број 92/2010).16

➢Третирани – стерилисани отпад се одлаже у специјализоване контејнере, а на основу претходно 
извршене карактеризације излазног продукта и добијеног индексног броја (одлагање на основу
Извештаја о испитивању отпада).4



➢ Оператер који врши третман инфективног медицинског отпада поступком
дезинфекције/стерилизације, има обавезу да изврши испитивање отпада после третмана у
складу са правилима струке, као и у складу са прописом којим се уређује категорија,
испитивање и класификација отпада,4 како би се утврдило да је третманом отпад постао
неопасан.

➢ Контрола ефикасности третмана инфективног отпада врши се приликом сваког третмана 
физичко-хемијским индикаторима. 

➢ Микробиолошка контрола ефикасности третмана врши се тест-организмима, у складу са 
правилима струке и произвођачком спецификацијом уређаја за третман.

.............................................................................................................
Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Сл. гласник РС”, бр. 56/2010, 93/2019 и 39/2021)4

5.6.1.



Која од следећих врста опасног медицинског 
отпада није погодна за третман у аутоклаву? 

• Хемикалије и њихова амбалажа

• Фармацеутска средства и њихова амбалажа 

• Цитотоксични и цитостатски материјали

• Експлозивна, оксидујућа и запаљива средства

• Судови под притиском

• Отпад који садржи тешке метале 

• Патоанатомски отпад



6. План управљања медицинским отпадом

✓ Уколико годишње производи више од 100 тона неопасног отпада или више
од 200 кг опасног отпада, законска одговорност сваког произвођача
медицинског отпада је да изради „План управљања медицинским отпадом”,
у складу с одредбама члана 56, став 1. Закона о управљању отпадом.

✓ На План управљања медицинским отпадом, установе морају да добију
сагласност од стране Министарства здравља, а у сарадњи са министарством
надлежним за послове заштите животне средине, уз претходно прибављено
мишљење завода за јавно здравље основаног за територију Републике
Србије, уколико годишње производе више од 500 кг опасног медицинског
отпада.



План управљања медицинским отпадом треба да буде написан на начин и у 
складу са Правилником о управљању медицинским отпадом, члан 3, став 2, 
редом по тачкама од 1 до 17, то јест да садржи поглавља: 1 – 17, и то:     

1. податке о врсти, количини и пореклу отпада који се ствара; 

2. токове кретања медицинског отпада унутар здравствене установе у којој настаје; 

3. могућности за превенцију стварања неопасног и опасног медицинског отпада; 

4. број, обавезе и одговорности особља ангажованог у поступку управљања медицинским отпадом, у 
складу са прописима којима се уређује управљање отпадом и прописима из области безбедности и 
здравља на раду; 

5. оперативне процедуре управљања медицинским отпадом према месту настанка; 

6. распоред кеса и контејнера за сакупљање медицинског отпада; 

7. класификацију и испитивање отпада у складу са посебним прописом;

8. разврставање и сакупљање отпада на месту настанка, паковање, обележавање, привремено 
складиштење и транспорт унутар здравствене установе;

9. врсте третмана отпада;

10. вођење и чување документације и евиденције, у складу са посебним прописима; 



План управљања медицинским отпадом

11. мере превенције од повреда оштрим предметима и настанка инфекције; 

12. мере заштите здравља и безбедности радника ангажованих у поступку управљања медицинским 
отпадом (опремљеност личном заштитном опремом, у складу са прописима којима се уређује безбедност 
и здравље на раду); 

13. мере заштите од пожара и експлозија;

14. услове заштите животне средине утврђене у складу са посебним прописима; 

15. начин поступања у случају удеса; 

16. програм обуке особља за управљање медицинским отпадом и

17. процену трошкова управљања медицинским отпадом на годишњем нивоу. 



План управљања медицинским отпадом

➢ Садржина плана УМО приказује начин управљања медицинским 
отпадом у установи, кроз дефинисане политике (стратегију) 
управљања медицинским отпадом и процедуре у установи, 

све у циљу да се обезбеди безбедан начин управљања отпадом, 

како би се заштитили корисници услуга, запослени који раде у 
здравственој установи, запослени у јавним комуналним 

предузећима и слично, као и животна средина.
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