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САЖЕТАК 

 

Управљаое амбалажпм и амбалажним птпадпм је регулисанп Закпнпм п амбалажи и ам-
балажнпм птпаду (Сл. гласник РС, бр. 36/09). Амбалажни птпад пбухвата низ врста птпада 
кпји су Каталпгу птпада приказани у ппглављу 15 01. У складу са пвим Закпнпм и у циљу 
щтп ефикаснијег управљаоа пвпм врстпм птпада, у тпку 2010. гпдине усвпјен је низ ппд-
закпнских аката. Ппред тпга, усвпјен је и Правилник п пбрасцима извещтаја п управљаоу 
амбалажпм и амбалажним птпадпм (Сл. гласник РС, бр. 21/10, 10/13) у кпме су дате 
пбавезе извещтаваоа п кплишинама амбалаже стављене на тржищте Републике Србије и 
управљаоу амбалажним птпадпм. 

Управљаое амбалажпм и амбалажним птпадпм је регулисанп Закпнпм п амбалажи и ам-
балажнпм птпаду (Сл. гласник РС, бр. 36/09) и Правилникпм п пбрасцима извещтаја п 
управљаоу амбалажпм и амбалажним птпадпм (Сл. гласник РС, бр. 21/10, 10/13) у кпме 
су дате пбавезе извещтаваоа п кплишинама амбалаже стављене на тржищте Републике 
Србије и управ-љаоу амбалажним птпадпм. 

Дпзвплу за управљаое амбалажним птпадпм имају 5 пператера СЕКОПАК, ЕКОСТАР ПАК, 
ДЕЛТА-ПАК, ЦЕНЕКС и ТЕХНО ЕКО ПАК. Четири пператера пбухватају управљаое амбала-
жпм пд 1 306 правних лица кпја стављају прпизвпде у амбалажи на тржищте наще земље. 
Оператер ЦЕНЕКС није испунип свпју закпнску пбавезу дпстављаоа гпдищоег извещтаја 
пператера за 2012. гпдину. 

Дп 1. маја 2013. гпдине Агенцији за защтиту живптне средине су дпстављена 232 извещ-
таја пд стране правних лица или предузетника кпји нису пренели свпју пбавезу на ппера-
тера за управљаое амбалажним птпадпм и кпјима ће Министарствп енергетике, развпја и 
защтите живптне средине, наплатити накнаду за управљаое амбалажним птпадпм.  

Према свим распплпживим ппдацима, укупна кплишина амбалаже стављене на тржищте 
Републике Србије изнпси 344 246 t, a кплишина ппнпвнп искприщћенпг амбалажнпг птпа-
да пријављена пд стране пператера је 67 915,8 t. На пснпву пвих ппдатака се мпже види 
да је Наципнални циљ за Републику Србију у 2012. гпдини испуоен у вреднпсти пд 
19,95%. 

И пве гпдине систем сакупљаоа и рециклаже ће се финансирати средстава из надлежнпг 
Министарства, пд накнада кпје ће платити пбвезници накнаде кпји нису пренели пбавезу 
на пператера система управљаоа амбалажним птпадпм, щтп ће у знашанпј мери имати 
утицај на јпщ бпље резултате управљаоа амбалажпм и амбалажним птпадпм у 2013. 
гпдини.  

У циљу дпстизаоа наципналних циљева и у 2013. гпдини, кап и у претхпднпм перипду 
пптребнп је и даље радити на ппдизаоу нивпа свести станпвнищтва и капацитета правних 
лица, јпщ интензивнијем укљушиваоу јавнп кпмуналних предузећа у имплементацију сис-
тема управљаоа амбалажпм и амбалажним птпадпм, кап и ппјашати инспекцијски надзпр 
предузећа. 
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1. УВПД 

 

Управљаое амбалажпм и амбалажним птпадпм има врлп изражен екплпщки, друщтвени, 
спцијални и екпнпмски знашај. Аспект защтите живптне средине је уграђен у Закпн п 
амбалажи и амбалажнпм птпаду (Сл. гласник РС, бр. 36/09) и исппљава се првенственп 
крпз: 

1. Защтиту земљищта пд загађиваоа прпцуриваоем, 
2. Смаоеое заузимаоа земљищта, 
3. Смаоеое емисија загађујућих материја у ваздух, 
4. Смаоеое емисија загађујућих материја у ппдземне и ппврщинске впде.  

За разградоу једне кпнзерве пд алуминијума пптребнп је 500 гпдина. Прерадпм 1t 
алуминијумских лименки ущтеда енергије се креће пд 90 дп 95 % у пднпсу да дпбијаое из 
прирпдних сирпвина, а брпј циклуса рециклаже је непгранишен. 

Рециклажпм 1 t гвпжђа ущтеди се пкп 1.2 t руде, 0.7 t угља и пкп 60 kg креша. За прераду је 
пптребнп 60 % маое енергије.  

Перипд распада ПЕТ амбалаже је 100 гпдина. Пластишне флаще на деппнији пред-
стављају 9 % пд укупне тежине птпада, али запремински заузимају 32 % прпстпра.  

Рециклажпм 1 t старпг папира се сашува 17 стабала у прирпди. Рециклажпм исте кплишине 
канцеларијскпг папира се сашува 24 стабла. Штеди се и 4.200 kW електришне енергије и 
32.000 l впде. За прпцес рециклаже пптребнп је 40 % маое енергије. Кплишина загађујућих 
материја ваздуха је за пкп 75 % маоа у пднпсу на прпизвпдоу хартије пд сирпвпг 
материјала. 

Стаклп башенп на деппније никада се неће разградити, а мпже да се рециклира небрпјенп 
пута у уделу пд 100 %. Технплпщки прпцес рециклаже стакла захтева 40 % маое енергије 
негп оегпвп дпбијаое из прирпдних сирпвина. 

Друщтвени аспект се пднпси пре свега на пшуваое прирпдних ресурса државе. Амбалаж-
ни птпад у сущтини, није птпад већ група нпвих ресурса, пднпснп, секундарних сирпвина. 
У земљама Еврппске уније се крпз разлишите ппдстицајне мере и накнаде субвенципнира 
прерада амбалажнпг птпада, али и оегпва примена у прпизвпдои нпвих прпизвпда. Ове 
субвенције, кап и сама примена рециклабилних материјала, дпвпде дп снижеоа цена 
нпвпдпбијених прпизвпда и ппвећаоа кпнкурентнпсти прпизвпђаша на тржищту. У истп 
време су дпдатнп пппрезпвана предузећа кпја мпгу, а не кпристе рециклабилне амбалаж-
не материјале у прпизвпдои. 

Спцијални аспект се исппљaва крпз фпрмираое званишне мреже сакупљаша и прерађи-
ваша амбалажнпг птпада. Перспектива је и за птвараое предузећа, првенственп малих и 
средоих, кпја ће се бавити прикупљаоем, припремпм и прерадпм (рециклажпм) пвих 
врста птпада. 

Екпнпмски аспект кпји прпизилази из екплпщкпг, спцијалнпг и друщтвенпг аспекта при-
мене пвпг закпна је евидентан, али тещкп мерљив. Наравнп, дпдатнп се пптенцира и крпз 
директнп мерљиве екпнпмске ефекте рециклаже амбалажнпг птпада у пднпсу на прераду 
прирпдних сирпвина и руда. 

Примери удела ппјединих рециклираних врста амбалажнпг птпада у земљама ЕУ је дат у 
табели 1.  
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Табела 1. Удели ппјединих рециклираних врста амбалажнпг птпада у земљама ЕУ 

  ЕУ 
Велика 

Британија 
Швед-

ска 
Слпве-

нија 
Руму-
нија 

Ппљска 
Хплан-

дија 
Немач- 

ка 
Чешка 

Бугар- 
ска 

Белгија 

Стаклп 58,9 52,5 95,3 40,6 10,2 27,4 77,6 82,6 75,1 18,4 99,9 

Пластика 50,9 35,3 74,1 33,9 13,3 22,7 93,4 74,5 48 8,5 84,5 

Папир и 
картпн 

84,.1 84,5 72,3 77,3 51,5 42,9 97,2 95,2 90,8 81,6 91,8 

Метал 61,6 47,4 64,1 35,3 53,7 31,2 83,9 85,5 33,9 0,1 88,5 

Дрвп 56,6 54,6 11,4 30,8 16 90,8 93,9 81,9 22,8 0,8 100 

Другп 22,2 0 0 0,8 0 0 0 40,4 30,4 0 57,4 

УКУПНП 66,8 60,7 56,1 47,2 25,1 41,0 91,9 87,0 65,8 30,9 92,8 

 

 

2. ЗАКПНСКИ ПСНПВ 

 

Управљаое амбалажпм и амбалажним птпадпм је дефинисанп Закпнпм п амбалажи и 
амбалажнпм птпаду (Сл. гласник РС, бр. 36/09) у даљем тексту - Закпн. Предузећа кпја 
прпизвпде или управљају амбалажпм и амбалажним птпадпм имају пбавезу да у свпм 
раду ппступају у складу са пдредбама пвпг Закпна и пдгпварајућим ппдзакпнским актима, 
и п тпме дпстављају гпдищое извещтаје надлежним прганима. Систем управљаоа амба-
лажпм и амблажним птпадпм у складу са Закпнпм је представљен на слици 1. 

 

 

Слика 1. Систем управљаоа амбалажпм и амблажним птпадпм у складу са Закпнпм 
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Прпизвпђаш, увпзник, пакер/пунилац и исппрушилац, амбалажним птпадпм мпгу управља-
ти на три нашина: 

1. Да пренесе свпје пбавезе на пператера система управљаоа амбалажним птпадпм 
у складу са шланпм 24. Закпна и да дпстави гпдищои Извещтај Агенцији за защтиту 
живптне средине. 

2. Да пбезбеди сппственп управљаое амбалажним птпадпм у складу са шланпм 25. и 
26. и дпстави гпдищои Извещтај Агенцији за защтиту живптне средине 

3. Да дпстави гпдищои Извещтај Агенцији за защтиту живптне средине и плати нак-
наду кпју ће му прпписати Министарствп на пснпву дпстављенпг Извещтаја, у скла-
ду са Уредбпм п критеријумима за пбрашун накнаде за амбалажу или упакпван 
прпизвпд и пслпбађаое пд плаћаоа накнаде, пбвезницима плаћаоа, висини нак-
наде, кап и o нашину пбрашунаваоа и плаћаоа накнаде (Сл. гласник РС, бр. 8/10). 

Члан 39. прпписује пбавезу израде и дпстављаоа гпдищоег извещтаја прпизвпђаша, увпз-
ника, пакера/пунипца и исппрушипца (Образац 1., страна 1. и 2.), прпизвпђаша птпада кпји 
сампсталнп управља свпјим амбалажним птпадпм (Образац 1., страна 1., 2. и 3.), а шланпм 
40. извещтаја пператера (Образац 2.), без пбзира на кплишине пущтене на тржищте. Садр-
жај пба извещтаја је дат у Правилнику п пбрасцима извещтаја п управљаоу амбалажпм и 
амбалажним птпадпм (Сл. гласник РС, бр. 21/10).  

Ппшеткпм 2012. гпдине у Агенцији за защтиту живптне средине пущтен је у рад Инфпрма-
ципни систем Наципналнпг регистра извпра загађиваоа кпји ппдразумева електрпнскп 
дпстављаое ппдатака за све аспекте живптне средине, па и за амбалажу и амбалажни 
птпад. 

Јануара 2013. гпдине дпнет је Правилник п изменама Правилника п пбрасцима извещтаја 
п управљаоу амбалажпм и амбалажним птпадпм (Сл. гласник РС, бр. 10/2013). Измена се 
пднпси на нашин дпстављаоа ппдатака, унпспм ппдатака у инфпрмаципни систем Нацип-
налнпг регистра извпра загађиваоа и слаоа пбразаца пдщтампаних из ИС Наципналнпг 
регистра.  

Ппшетна интернет страна ппртала за дпстављаое ппдатака се налази на адреси 
http://www.sepa.gov.rs/nriz/login/login_izvestavanje_cir.xhtml. 

 

3. НАЦИПНАЛНИ ЦИЉЕВИ 

 

Наципнални циљеви управљаоa амбалажпм и амбалажним птпадпм, у складу са шланпм 
16. Закпна, из Плaна смаоеоа амбалажнпг птпада кпји је дат у Уредби п утврђиваоу 
плана смаоеоа амбалажнпг птпада за перипд пд 2010. дп 2014. гпдине (Сл. гласник РС, 
бр. 88/09). Утврђени наципнални циљеви управљаоа амбалажпм и амбалажним птпадпм 
дати су у табели 2. 

Наципнални циљеви кпји се пднпсе на ппнпвнп искприщћеое и рециклажу амбалажнпг 
птпада за перипд за кпји се план дпнпси, су дати кап ппщти и специфишни циљеви за ре-
циклажу амбалажнпг птпада. Опщти циљеви су:  

1) ппнпвнп искприщћеое амбалажнпг птпада у прпценту кпји је дат у табеларнпм 
прегледу за сваку гпдину кпја је пбухваћена пвим планпм;  

2) рециклираое у прпценту кпји је дат у табеларнпм прегледу за сваку гпдину кпја је 
пбухваћена пвим планпм.  

http://www.sepa.gov.rs/nriz/login/login_izvestavanje_cir.xhtml
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Табела 2. Опщти и специфишни наципнални циљеви управљаоа  
амбалажпм и амбалажним птпадпм 

 2010 2011 2012 2013 2014 
ППШТИ ЦИЉЕВИ 

Ппнпвнп искприщћеое % 5,0 10,0 16,0 23,0 30,0 

Рециклажа % 4,0 8,0 13,0 19,0 25,0 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ 

Папир и картпн % 0,0 0,0 14,0 23,0 28,0 

Пластика % 0,0 0,0 7,5 9,0 10,5 

Стаклп % 0,0 0,0 7,0 10,0 15,0 

Метал % 0,0 0,0 9,5 13,5 18,5 

Дрвп % 0,0 0,0 2,0 4,5 7,0 

Специфишни циљеви за рециклажу амбалажнпг птпада у перипду за кпји се дпнпси пвај 
план, пбухватају амбалажу пд папира/картпна, пластике, стакла, метала и дрвета. Рецик-
лажа амбалажнпг птпада врщиће се у прпценту кпји је дат у табеларнпм прегледу за сваку 
гпдину кпја је пбухваћена пвим планпм и за сваку врсту амбалаже. Из табеле 2. се види да 
предвиђени ппщти циљ управљаоа амбалажним птпадпм у 2012. гпдини изнпси 16,0%. 
 
 

4. УПРАВЉАОЕ АМБАЛАЖНИМ ПТПАДПМ 
 

4.1. Пператери система управљаоа амбалажним птпадпм 

Дпзвплу за управљаое амбалажним птпадпм имају 5 пператера: 

1. СЕКППАК, Друщтвп за ппступаое са амбалажним птпадпм, регистарски брпј дпзвп-
ле 001 издата 21.05.2010. 

2. ЕКПСТАР ПАК д.п.п., регистарски брпј дпзвпле 002 издата 25.10.2010. 

3. ДЕЛТА – ПАК д.п.п, регистарски брпј дпзвпле 003, издата 02.12.2010. 

4. ЦЕНЕКС д.п.п., регистарски брпј дпзвпле 004, издата 20.04.2012. 

5. ТЕХНП ЕКП ПАК д.п.п., регистарски брпј дпзвпле 005, издата 21.05.2012. 

У складу са шланпм 24. Закпна прпизвпђаш, увпзник, пакер/пунилац и исппрушилац мпже 
да пренесе свпју пбавезу управљаоа амбалажним птпадпм, угпвпрпм кпји закљушује са 
пператерпм кпји пбавља делатнпсти управљаоа амбалажним птпадпм. Оператер је 
дужан да, у име свпјих шланица, пбезбеди да: 

1. кпмуналнп предузеће редпвнп преузима кпмунални амбалажни птпад,  

2. редпвнп преузима и сакупља амбалажни птпад кпји није кпмунални птпад пд 
крајоих кприсника,  

3. пбезбеди ппнпвнп искприщћеое, рециклажу или пдлагаое у складу са Закпнпм. 

Оператер ЦЕНЕКС није дпставип Агенцији за защтиту живптне средине Извещтај пперате-
ра система управљаоа амбалажним птпадпм, за 2012. гпдину и тиме није испунип свпју 
закпнску пбавезу. Треба наппменути да ни једнп предузеће кпје амбалажу ставља на 
тржищте, ЦЕНЕКС није навелп кап свпг пператера, из шега се мпже закљушити да пвај 
пператер није ни радип. 
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Остала шетири пператера пбухватају управљаое амбалажпм и амбалажним птпадпм пд 
1306 правна лица кпја стављају прпизвпде у амбалажи на тржищте наще земље. 

 

4.2. Правна лица кпја сампсталнп управљају амбалажним птпадпм 

Дп сада је издата самп једна дпзвпла за сампсталнп управљаое амбалажним птпадпм 
предузећу BB Minaqua a.d. из Нпвпг Сада, регистарски брпј дпзвпле 001, пд 01.12.2010.  

Предузеће BB Minaqua у 2012. гпдини, није врщилп сампсталнп управљаое свпјим 
амбалажним птпадпм. Укупну кплишину пд 3 765,5 t пренела је на два пператера система 
управљаоа амбалажним птпадпм - СЕКОПАК и ЕКОСТАР ПАК. 

 
4.3. Правна лица и предузетници кпји нису укључени у систем управљаоа 

амбалажним птпадпм 

Дп 1. маја 2013. гпдине Агенцији су дпстављена 232 извещтаја пд стране правних лица или 
предузетника кпји нису пренели свпју пбавезу на пператера за управљаое амбалажним 
птпадпм и кпјима ће бити наплаћена накнада за управљаое птпадпм пд стране Минис-
тарства енергетике, развпја и защтите живптне средине. Прикупљена средства Министар-
ствп ће усмерити у испуоеое наципналних и специфишних циљева за наредни перипд. 
 
 

5. КПЛИЧИНЕ АМБАЛАЖЕ СТАВЉЕНЕ НА ТРЖИШТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

 

Према ппдацима кпји су дпстављени Агенцији за защтиту живптне средине дп 1. маја 
2013. гпдине, укупна кплишина амбалаже стављене на тржищте Републике Србије изнпси 
344 246 t. 

 

5.1. Кпличина амбалаже кпја је стављена на тржиште Републике Србије пд стране 
правних лица или предузетника кпји су свпје пбавезе пренели на пператере 

Кплишина амбалаже кпја је пущтена на тржищте Републике Србије пд стране правних лица 
или предузетника кпји су свпје пбавезе пренели на пператере изнпси 340 409,3 t и дата је 
у табели 3. за свакпг пператера ппсебнп. 

 

5.2. Кпличина амбалаже кпја је стављена на тржиште Републике Србије пд стране 
правних лица или предузетника кпји нису укључени у систем управљаоа 
амбалажним птпадпм 

Акп се ппсматра прпцеоена кплишина амбалаже стављене на тржищте, правна лица кпја 
на тржищте стављају највеће кплишине прпизвпда у амбалажи су у великпј мери пбухва-
ћена пвим системима.  

Овпм извещтају треба дпдати и кплишине амбалаже стављене на тржищте Републике Ср-
бије пд стране 232 пбвезника кпји нису пренели свпју пбавезу на пператера за управљаое 
амбалажним птпадпм, а известили су Агенцију за защтиту живптне средине п пвим кпли-
шинама дп 1. маја 2013. гпдине. Ова кплишина изнпси 3 836,7 t. 



12 
 

Табела 3. Кплишина амбалаже пущтене на тржищте Републике Србије пд стране  
правних лица или предузетника кпји су свпје пбавезе пренели на пператере 

Врсте амбалаже и  
амбалажних материјала 

СЕКППАК 
(t) 

ЕКПСТАР 
ПАК 
(t) 

ДЕЛТА-
ПАК 
(t) 

ТЕХНП 
ЕКП ПАК 

(t) 

УКУПНП 
(t) 

Пластика 

ПЕТ 24 461,5 19 083,2 1 306 202,1 45 052,8 

Друге врсте пластике 17 639,8 21 039,4 3 391 619,9 42 690,1 

Укупнп 42 101,3 40 122,6 4 697 822 87 742,9 

Стаклп Укупнп 48 724,5 27 733,2 1 090,5 226,2 77 774,4 

Метал 

Гвпжђе 1 207,8 3 749,8 544,6 47,4 5 549,6 

Алуминијум 3 860,4 2 459,1 99,6 23,6 6 442,7 

Укупнп 5 068,2 6 208,9 644,2 71 11 992,3 

Парир и 
картпн 

Укупнп папир и 
картпн 

37 661,1 56 579,4 7 646,2 1 851,3 103 738,0 

Дрвп 

Палете 15 573,3 34 346,1 2 860,5 728,6 53 508,5 

Осталп (даске, плута..) 459,5 2 150,6 411,1 9,4 3 030 

Укупнп 1 6032,8 36 496,7 3 271,6 738 56 539,1 

Псталп 

Текстил 236,7 63,9 0,2 / 300,8 

Керамика 3,5 /  /  / 3,5 

Друге врсте амбалаже 1 590,8 724 3 0,5 2 318,3 

Укупнп 1 831,0 787,9 3,2 0,5 2 622,6 

УКУПНО 151 418,9 167 928,7 17 352,7 3 709,0 340 409,3 

 

Табела 4. Кплишине амбалаже пп врстама стављене на тржищте Републике Србије пд 
стране правних лица или предузетника кпји нису укљушени у систем управљаоа 

амбалажним птпадпм 

Врсте амбалаже  
и амбалажних материјала 

Кпличина 
(t) 

Пластика 

ПET 153,9 

Друге врсте пластике 507 

Укупнп 660,9 

Стаклп Укупнп 203,7 

Метал 

Гвпжђе 186,6 

Алуминијум 211,4 

Укупнп 398 

Папир и 
картпн 

Укупнп папир и картпн 1 482,6 

Дрвп 

Палете 922,3 

Осталп (даске, плута...) 108,4 

Укупнп 1 030,7 

Псталп 

Текстил / 

Керамика / 

Друге врсте амбалаже 60,8 

Укупнп 60,8 

УКУПНО 3 836,7 
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6. ПРЕУЗЕТЕ КПЛИЧИНЕ АМБАЛАЖНПГ ПТПАДА 
 

6.1. Кпличине амбалажнпг птпада преузете пд стране пператера система 
управљаоа амбалажним птпадпм  

На пснпву дпстављених извещтаја пператера прпрашуната је укупна кплишина преузетпг 
амбалажнпг птпада и дата је у табели 5. 

 

Табела 5. Укупна кплишина преузетпг амбалажнпг птпада пд стране пператера система 
управљаоа амбалажним птпадпм 

Врсте амбалажпг  
материјала 

СЕКППАК 
(t) 

ЕКПСТАР 
ПАК 
(t) 

ДЕЛТА ПАК 
(t) 

ТЕХНП 
ЕКП ПАК 

(t) 

УКУПНП 
(t) 

Пластика 

ПET 4 050,2 2 147,7 / / 6 197,9 

Друге врсте пластике 2 695,7 4 234,5 412,2 90 7 432,4 

Укупнп (15 01 02) 6 745,9 6 382,2 412,2 90 13 630,3 

Стаклп Укупнп (15 01 07) 3 870,4 3 710,2 95,2 25 7 700,8 

Метал 

Гвпжђе (15 01 04) 754,5 3 237,3 217 7 4 215,8 

Алуминијум 239,2 90 / / 329,2 

Укупнп 993,7 3 327,3 217 7 4 545 

Папир и 
картпн 

Укупнп (15 01 01) 13 585,9 19 337 4 195,8 903,6 38 022,3 

Дрвп 

Палете (15 01 03) 1 139,1 2 524,4 282,9 71 4 017,4 

Осталп (даске, плута) / / / / / 

Укупнп 1 139,1 2 524,4 282,9 71 4 017,4 

Псталп 

Текстил (15 01 09) / / / / / 

Керамика / / / / / 

Друге врсте амбалаже / / / / / 

Укупнп / / / / / 

УКУПНО ПРЕУЗЕТОГ АМБАЛАЖНОГ 
ОТПАДА (t) 

26 335 35 281,1 5 203,1 1 096,6 67 915,8 

 

Укупна кплишина преузетпг амбалажнпг кпмуналнпг и не-кпмуналнпг птпада пд стране 
пператера изнпси 67 915,8 t.  

У табелама 6. и 7. дате су кплишине преузетпг амбалажнпг птпада пп пператерима пдвпје-
нп за кпмунални и некпмунални птпад. 
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Табела 6. Преузете кплишине кпмуналнпг амбалажнпг птпада 

Врсте амбалажпг  
материјала 

СЕКППАК 
(t) 

ЕКПСТАР 
ПАК 
(t) 

ДЕЛТА ПАК 
(t) 

ТЕХНП ЕКП 
ПАК 
(t) 

УКУПНП 
(t) 

Пластика 

ПET 4009,6 2147,7 / / 6157,3 

Друге врсте пластике 1570,6 229,6 / / 1800,2 

Укупнп (15 01 02) 5580,2 2377,3 / / 7957,5 

Стаклп Укупнп (15 01 07) 1911,9 3710,2 50 / 5672,1 

Метал 

Гвпжђе (15 01 04) 172,8 / / / 172,8 

Алуминијум 218,5 90 / / 308,5 

Укупнп 391,3 90 / / 481,3 

Папир и 
картпн 

Укупнп (15 01 01) 6554,9 3593,8 / / 10148,7 

Дрвп 

Палете (15 01 03) / / / / /  

Осталп (даске, плута) / / / / /  

Укупнп / / / / /  

Псталп 

Текстил (15 01 09) / / / / /  

Керамика / / / / /  

Друге врсте амбалаже / / / / /  

Укупнп / / / / /  

ПРЕУЗЕТ КОМУНАЛНИ АМБАЛАЖИ 
ОТПАД (t) 

14438,3 9771,3 50 / 24259,6 

 

 
Табела 7. Преузете кплишине не-кпмуналнпг амбалажнпг птпада 

Врсте амбалажпг  
материјала 

СЕКППАК 
(t) 

ЕКПСТАР 
ПАК 
(t) 

ДЕЛТА ПАК 
(t) 

ТЕХНП ЕКП 
ПАК 
(t) 

УКУПНП 
(t) 

Пластика 

ПET 40,5 / / / 40,5 

Друге врсте пластике 1 125,1 4 004,9 412,2 90 5 632,2 

Укупнп (15 01 02) 1 165,6 4 004,9 412,2 90 5 672,7 

Стаклп Укупнп (15 01 07) 1 958,6 / 45,2 25 2 028,8 

Метал 

Гвпжђе (15 01 04) 581,8 3 237,3 217 7 4 043,1 

Алуминијум 20,6 / / / 20,6 

Укупнп 602,4 3 237,3 217 7 4 063,7 

Папир и 
картпн 

Укупнп (15 01 01) 7031 15 743,2 4 195,8 903,6 27 873,6 

Дрвп 

Палете (15 01 03) 1 139,1 2 524,4 282,9 71 4 017,4 

Осталп (даске, плута)   / / /   

Укупнп 1 139,1 2 524,4 282,9 71 4 017,4 

Псталп 

Текстил (15 01 09) / / / /   

Керамика / / / /   

Друге врсте амбалаже / / / /   

Укупнп / / / /   

ПРЕУЗЕТ НЕ-КОМУНАЛНИ 
АМБАЛАЖНИ ОТПАД (t) 11 896,7 25 509,8 5 153,1 1 096,6 43 656,2 
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7. ППНПВНП ИСКПРИШЋЕНЕ КПЛИЧИНЕ АМБАЛАЖНПГ ПТПАДА 

Целпкупна кплишина преузетпг амбалажнпг птпада у 2012. гпдини пд 67 915,8 t је, према 
дпстављеним ппдацима пд стране пператера, предата на ппнпвнп искприщћеое, щтп је 
датп у табели 8.  

 

Табела 8. Укупна кплишина ппнпвнп искприщћенпг  
амбалажнпг птпада пд стране пператера 

Пператер 
Кпличина ппнпвнп искпришћенпг 

амбалажнпг птпада (t) 

СЕКОПАК 26 335,0 

ЕКОСТАР ПАК 35 281,1 

ДЕЛТА ПАК 5 203,1 

ТЕХНО ЕКО ПАК 1 096,6 

УКУПНО 67 915,8 

 
 
 

Табела 9. Кплишине ппнпвнп искприщћенпг амбалажнпг птпада  
пп врстама за пператере СЕКОПАК И ЕКОСТАР ПАК 

 

Врсте амбалажнпг птпада 

Ппнпвнп искпришћен амбалажни птпад 

СЕКППАК ЕКПСТАР ПАК 

R 
пзнака 

Кпличина 
(t) 

R  
пзнака 

Кпличина 
(t) 

Пластика 

ПEТ R3 4 050,2 R3 2 147,7 

Друге врсте пластике R3 2 695,7 
R1 632,1 

R3 3 602,4 

Укупнп (15 01 02) / 6 745,9 / 6 382,2 

Стаклп Укупнп стаклп (15 01 07) R5 3 870,4 R5 3 710,2 

Метал 

Гвпжђе (15 01 04) R4 754,5 R4 3 237,3 

Алуминијум R4 239,2 R4 90 

Укупнп / 993,7 / 3 327,3 

Папир и 
картпн 

Папир и картпн (15 01 01) R3 13 585,9 
R1 817,5 

R3 18 519,5 

Укупнп папир и картпн / 13 585,9 / 19 337 

Дрвп 

Палете (15 01 03) R3 1 139,1 R3 2 524,4 

Осталп (даске, плута) / / / / 

Укупнп / 1 139,1 / 2 524,4 

Псталп 

Текстил (15 01 09) / / / / 

Керамика / / / / 

Друге врсте амбалаже / / / / 

Укупнп  / / / / 
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Табела 10. Кплишине ппнпвнп искприщћенпг амбалажнпг птпада  
пп врстама за пператере ДЕЛТА ПАК И ТЕХНО ЕКО ПАК 

 

Врсте амбалажнпг птпада 

Ппнпвнп искпришћен амбалажни птпад 

ДЕЛТА-ПАК ТЕХНП ЕКП ПАК 

R  
пзнака 

Кпличина 
(t) 

R  
пзнака 

Кпличина 
(t) 

Пластика 

ПEТ / / / /  

Друге врсте пластике R5 412,2 R3 90 

Укупнп (15 01 02) / 412,2 / 90 

Стаклп Укупнп стаклп (15 01 07) R5 95,2 R5 25 

Метал 

Гвпжђе (15 01 04) R4 217 R4 7 

Алуминијум / / / / 

Укупнп / 217 / 7 

Папир и 
картпн 

Папир и картпн (15 01 01) R3 4 195,8 R3 903,6 

Укупнп папир и картпн / 4 195,8 / 903,6 

Дрвп 

Палете (15 01 03) R3 282,9 R3 71 

Осталп (даске, плута) / / / / 

Укупнп / 282,9 / 71 

Псталп 

Текстил (15 01 09) / / / / 

Керамика / / / / 

Друге врсте амбалаже / / / / 

Укупнп  / / / / 
 
 

 

8. ПСТВАРЕОЕ НАЦИПНАЛНИХ ЦИЉЕВА 

 

У ппглављу 5. приказана је укупна кплишина амбалаже стављене на тржищте Републике 
Србије, а у ппглављу 7. кплишина ппнпвнп искприщћенпг амбалажнпг птпада. 

Испуоенпст наципналних ппщтих и специфишних циљева пп пператерима дат је у 
табелама 11. и 12. 

 

Табела 11. Испуоенпст ппщтих циљева пп пператерима 

ППЕРАТЕР ППШТИ ЦИЉ 

СЕКППАК 17,39 

ЕКПСТАР ПАК  21,01 

ДЕЛТА ПАК 29,98 

ТЕХНП ЕКП ПАК 29,56 

ПРОСЕЧНА ВРЕДНОСТ 19,95 
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Табела 12. Испуоенпст специфишних циљева пп пператерима 

ППЕРАТЕР 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ 

Папир/картпн Пластика Стаклп Метал Дрвп 

14% 7,50% 7% 9,50% 2% 

СЕКППАК 36,1 16 7,9 15,1 7,1 

ЕКПСТАР ПАК  34,2 15,9 13,4 53,6 6,9 

ДЕЛТА ПАК 54,9 8,8 8,7 33,7 8,7 

ТЕХНП ЕКП ПАК 48,8 11 11 9,9 9,6 

ПРОСЕЧНА ВРЕДНОСТ  36,7 15,5 9,9 37,9 7,1 

На пснпву табела 11 и 12 мпже се закљушити да су пператери система управљаоа 
амбалажним птпадпм испунили у име свпјих шланица ппщте наципналне циљеве.  

На пснпву свега приказанпг у пвпм Извещтају изврщена је рекапитулација ппдатака у 
циљу утврђиваоа испуоенпсти наципналнпг циља за управљаое амбалажним птпадпм у 
2012. гпдини. Кплишина укупнп стављене амбалаже на тржищте изнпси 344 246 t, дпк је 
кплишина ппнпвнп искприщћенпг амбалажнпг птпада 67 915,8 t.  
 
 

На пснпву наведених ппдатака се мпже закључити да је 
Наципнални циљ за Републику Србију за 2012. гпдину 

испуоен у вреднпсти пд 19,95 %. 

 
 

9. ПРЕГЛЕД УПРАВЉАОА АМБАЛАЖПМ И АМБАЛАЖНИМ ПТПАДПМ ЗА ПЕРИПД 
2010-2012 ГПДИНА 

На пснпву Закпна п амбалажи и амбалажнпм птпаду и Правилника п пбрасцима извещтаја 
п управљаоу амбалажпм и амбалажним птпадпм у Агенцији за защтиту живптне средине 
ппшелп је 2010. гпдине прикупљаое и пбрада ппдатака п амбалажи и амбалажнпм 
птпадпм. 

Ппређеоем дпстављених извещтаја пператера система управљаоа амбалажним птпадпм, 
предузећа кпја сампсталнп управљају амбалажним птпадпм (дпзвпла за сппственп управ-
љаое) кап и предузећа ван система, мпже се закљушити: 

  да се брпј предузећа кпја испуоавају закпнску пбавезу ппвећава, 

  све већи брпј предузећа пренпси свпје пбавезе на наципналне пператере. 
 

Табела 13. Преглед пп гпдинама предузећа кпја изврщавају закпнску пбавезу  

 

  2010 2011 2012 

Брпј предузећа укљушених у системе 492 1 069 1 306 

Брпј предузећа кпја сама управљају свпјим птпадпм 1 1 / 

Брпј предузећа ван система 263 324 232 
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Анализпм дпстављених ппдатака п кплишинама амбалаже пласиране на тржищте 
Републике Србије мпже се закљушити: 

  пријављена кплишина амбалаже пласиране на тржищте је у ппрасту, щтп указује на 
све веће ппщтпваое закпнске пбавезе пд стране предузећа, 

 највећа кплишина амбалаже пласирана на тржищте Републике Србије збринута је 
пд стране наципналних пператера, 

  кплишине амбалаже кпја су предузећа ван система пласирала на тржищте су у 
ппадаоу. 

 
Табела 14. Кплишина амбалаже кпја је стављена на тржищте Републике Србије 

пп гпдинама 

 2010 2011 2012 

Предузећа у системима (t) 294 014,9 334 257,0 340 409,3 

Предузећа кпја сама управљају свпјим птпадпм (t) 6 531,2 3 736,9 *  

Предузећа ван система (t) 2 790,7 5 662,7 3 836,7 

* Предузеће са дпзвплпм за сампсталнп управљаое амбалажним птпадпм пренелп свпје пбавезе на наципналне пператере 

Анализпм ппдатака за прикупљени и ппнпвп искприщћени амбалажни птпад пд стране 
пператера и предузећа кпје има дпзвплу за сампсталнп управљаое амбалажним птпадпм, 
закљушује се:   

 ппвећава се кплишина амбалажнпг птпада кпја је преузета и ппнпвп искприщћена,  

 укупна кплишина преузетпг амбалажнпг птпада је предата на ппнпвнп искприщ-
ћеое. 

 
Табела 15. Кплишине преузетпг и ппнпвнп искприщћенпг амбалажнпг птпада 

  2010 2011 2012 

Оператери система управљаоа амбалажним птпадпм (t) 15 294,0 49 764,8 67 915,8 

Предузећа кпја сама управљају свпјим птпадпм (t) 171 222,8 / 

 

На пснпву Плaна смаоеоа амбалажнпг птпада из Уредбе п утврђиваоу плана смаоеоа 
амбалажнпг птпада за перипд пд 2010. дп 2014. гпдине (Сл. гласник РС, бр. 88/09), мпже 
се закљушити: 

  да су сви пператери система управљаоа амбалажним птпадпм испунили ппщте 
наципналне циљеве за 2010., 2011. и 2012. гпдину, 

  пстварени су специфишни циљеви за 2012. гпдину кпји су прпписани Уредбпм. 
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Табела 16. Преглед пстваренпсти ппщтих циљева 

ППЕРАТЕР 
ППШТИ ЦИЉЕВИ 

2010 2011 2012 

5% 10% 16% 

СЕКППАК 5,2 13,9 17,4 

ЕКПСТАР ПАК 5,3 15 21,0 

ДЕЛТА ПАК 5 24,7 29,9 

ТЕХНП ЕКП ПАК / / 29,6 

ПРОСЕЧНА ВРЕДНОСТ 5,2 14,9 19,9 

 
 

10. БУДУЋЕ АКТИВНПСТИ 

 

На пснпву искустава стешених у претхпднпм перипду имплементације система управљаоа 
амбалажпм и амбалажним птпадпм у циљу дпстизаоа наципналних циљева у 2013. гпди-
ни кпји у складу са табелпм 2, ппред ппщтих, пбухвата и специфишне наципналне циљеве 
за сваку врсту амбалаже ппсебнп.  

Из тпг разлпга пптребнп је наставити са радпм на активнпстима кпје за циљ имају: 

1. Ппдизаое нивпа свести станпвнищтва и капацитета правних лица.  

2. Интензивније укљушиваое јавнп кпмуналних предузећа у лпкалним сампуправама 
у имплементацију система управљаоа амбалажпм и амбалажним птпа-дпм.  

3. Интензивнији инспекцијски надзпр над имплементацијпм Закпна п амбалажи и 
амбалажнпм птпад 
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