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1. ПРАВНИ ОКВИР
Управљање амбалажом и амбалажним отпадом је дефинисано Законом о
амбалажи и амбалажном отпаду (Службени гласник Републике Србије, бр.
36/09) у даљем тексту - Закон.
Предузећа која производе или управљају амбалажом и амбалажним отпадом
имају обавезу да у свом раду поступају у складу са одредбама овог закона и
одговарајућим подзаконским актима, и о томе достављају годишње извештаје
надлежним органима.
Од поменутих подзаконских аката, као најважнији, издвајамо Уредбу о
утврђивању плана смањења амбалажног отпада за период од 2010. до 2014.
године (Службени гласник Републике Србије, бр. 88/09) у којој су дефинисани
Национални циљеви управљањa амбалажом и амбалажним отпадом, у складу
са чланом 16. Закона.
Национални циљеви који се односе на поновно искоришћење и рециклажу
амбалажног отпада за период за који се план доноси, су дати као општи и
специфични циљеви за рециклажу амбалажног отпада. Општи и специфични
национални циљеви приказани су у Табели 1.1.
Табела 1.1 Општи и специфични национални циљеви управљања амбалажом и
амбалажним отпадом.

Поновно искоришћење
Рециклажа
Папир и картон
Пластика
Стакло
Метал
Дрво

2010
2011
ОПШТИ ЦИЉЕВИ
%
5,0
10,0
%
4,0
8,0
СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ
%
0,0
0,0
%
0,0
0,0
%
0,0
0,0
%
0,0
0,0
%
0,0
0,0

2012

2013

2014

16,0
13,0

23,0
19,0

30,0
25,0

14,0
7,5
7,0
9,5
2,0

23,0
9,0
10,0
13,5
4,5

28,0
10,5
15,0
18,5
7,0

Специфични циљеви за рециклажу амбалажног отпада у периоду за који се
доноси овај план, обухватају амбалажу од папира/картона, пластике, стакла,
метала и дрвета. Рециклажа амбалажног отпада вршиће се у проценту који је
дат у табеларном прегледу за сваку годину која је обухваћена овим планом и за
сваку врсту амбалаже.
Поред наведене регулативе, усвојена је и Уредба о критеријумима за обрачун
накнаде за амбалажу или упакован производ и ослобађање од плаћања
накнаде, обвезницима плаћања, висини накнаде, као и начину обрачунавања
плаћања накнаде (Службени гласник Републике Србије, бр. 8/10). у којој су
дефинисане накнаде (казне) према обвезницима који нису испунили прописане
циљеве у управљању амбалажним отпадом или који желе на овај начин да
испуне своју обавезу.
У Прилогу 1 приказан је начин обрачуна поменуте накнаде (казне).

У Прилогу 2 дат је шири списак релевантне регулативе Републике Србије и ЕУ
од значаја за активности из области управљања амбалажним отпадом.
2. ИСПУЊАВАЊЕ ОБАВЕЗА У УПРАВЉАЊУ АМБАЛАЖНИМ ОТПАДОМ
По основу одредби закона (као и поменутих других подзаконских аката),
произвођач, увозник, пакер/пунилац и испоручилац амбалаже или упакованог
производа који после употребе постаје амбалажни отпад (тзв. “произвођач”
амбалажног отпада), обавезан је да обезбеди управљање тог амбалажног
отпада односно да организује његово сакупљање, рециклажу и/или поновно
искоришћење.
Наравно, количина амбалажног отпада за коју се мора обезбедити управљање
мора бити усаглашена (пропорционална) постављеним националним
циљевима.
Произвођач, увозник, пакер/пунилац и испоручилац, може испунити своје
обавезе у управљању амбалажним отпадом на један од три начина:
1. Да пренесе своје обавезе на оператера система управљања амбалажним
отпадом у складу са чланом 24. Закона,
2. Да обезбеди сопствено управљање амбалажним отпадом у складу са
чланом 25. и 26., и
3. Да достави годишњи Извештај Агенцији за заштиту животне средине и
плати накнаду коју ће му прописати Министарство на основу достављеног
Извештаја, у складу са Уредбом о критеријумима за обрачун накнаде за
амбалажу или упакован производ и ослобађање од плаћања накнаде,
обвезницима плаћања, висини накнаде, као и o начину обрачунавања и
плаћања накнаде.
Наравно произвођачи, увозници, пакери/пуниоци и испоручиоци у управљању
амбалажним отпадом морају обезбедити примену начела хијерархије
управљања отпадом.
3. ОПЕРАТЕР СИСТЕМА УПРАВЉАЊА АМБАЛАЖНИМ ОТПАДОМ
Основне карактеристике оператера управљања амбалажним отпадом су:
• Заједничка организација више оснивача,
• Основан да у име својих Клијената (који могу, поред оснивача, бити и
друге компаније) организује испуњавање обевеза везаних за управљање
амбалажним отпадом, на одржив и финансијски најповољнији начин,
• Директно не обавља послове сакупљања, рециклаже и/или поновног
искоришћења већ исте организује уз помоћ својих партнера - предузећа и
предузетника чија је делатност сакупљање, разврставање (предтретман), транспорт и третман (рециклажа или енергетско искоришћење),
• Једнак третман према свим клијентима без обзира на величину и статус
клијента (оснивач или не), и

• Послује по непрофитном принципу, односно, на крају пословне године
ако је разлика у средствима сакупљеним од наплате услуга управљања
амбалажним отпадом и укупних трошкова позитивна, иста се оснивачима
не враћа као “дивиденда” већ се користи у наредној години у сврху
управљања амбалажним отпадом.
4. НАЧИН РАДА ОПЕРАТЕРА СИСТЕМА УПРАВЉАЊА АМБАЛАЖНИМ
ОТПАДОМ
Начин рада оператера управљања амбалажним отпадом се може у најкраћем
описати на следећи начин:
• Клијентима наплаћује тзв. Накнаду за услугу управљања амбалажним
отпадом организације управљања амбалажним отпадом, чија је висина
једнака збиру производа количина (маса) поједијачних врста амбалажног
отпада и појединачних Накнада за управљање амбалажним отпадом (по
врстама амбалажног отпада),
• Компанијама и предузетницима који за потребе оператера врше
сакупљање, разврставање (пред-третман), транспорт и третман
(рециклажа или енергетско искоришћење) амбалажним отпадом,
оператер плаћа тзв. стимулације за управљање амбалажним отпадом.
• Периодично (једном годишње) сачињава својеврстан Извештај о
управљању амбалажним отпадом (са “доказном” документацијом) којег
достављају Агенцији за заштиту животне средине, и
• Ако се на основу поменутог Извештаја утврди да оператер није збринуо
одговарајућу количину амбалажног отпада односно није испунио
прописане циљеве у управљању амбалажним отпадом, Министарство
клијентима оператера система прописује огромне казне (по основу
поменуте Уредбе о критеријумима за обрачун накнаде за амбалажу или
упакован производ и ослобађање од плаћања накнаде, обвезницима
плаћања, висини накнаде, као и начину обрачунавања плаћања накнаде)
а оператеру трајно одузима дозволу.

Слика 4.1 Начин рада оператера управљања амбалажним отпадом.
Нажалост, сложен систем управљања амбалажним отпадом сам по себи није
(економски) одржив.
Пракса је показала да су реални трошкови сакупљања, разврставања (предтретмана) и транспорта до капацитета за третман овог отпада углавном већи од
прихода који се остварују продајом разврстаних материјала!
Према томе, са једне стране имамо предузећа које се баве сакупљањем,
раврставањем и транспортом амбалажног отпада, а које нису у стању да то
раде на економски одржив начин.
Са друге стране имамо оператера систем који је спреман да издвоји средства
за испуњавање обавеза својих клијената у управљању амбалажним отпадом,
којим ће покрити барем део разлике реалних трошкови сакупљања,
разврставања (пред-третмана) и транспорта, и прихода који се остварују
продајом разврстаног амбалажног отпада.
Поменута средства представљају Стимулације за управљање амбалажним
отпадом према предузећима и предузетницима који се у име оператера баве
сакупљањем, разврставањем (пред-третманом) и транспортом амбалажног
отпада.

Слика

4.2

Стимулације за управљање амбалажним
предузећима и предузетницима.

отпадом

према

5. ИЗВЕШТАВАЊЕ
Члан 39. Закона прописује обавезу израде и достављања годишњег извештаја
произвођача, увозника, пакера/пуниоца и испоручиоца (Образац 1., страна 1. и
2.), произвођача отпада који самостално управља својим амбалажним отпадом
(Образац 1., страна 1., 2. и 3.), а чланом 40. извештаја оператера (Образац 2.),
без обзира на количине пуштене на тржиште. Садржај оба извештаја је дат у
Правилнику о обрасцима извештаја о управљању амбалажом и амбалажним
отпадом (Службени гласник Републике Србије, бр. 21/10).
Почетком 2012. године у Агенцији за заштиту животне средине пуштен је у рад
Информациони систем (ИС) Националног регистра извора загађивања који
подразумева електронско достављање података за све аспекте животне
средине, па и за амбалажу и амбалажни отпад.
Јануара 2013. године донет је Правилник о изменама Правилника о обрасцима
извештаја о управљању амбалажом и амбалажним отпадом (Службени гласник
Републике Србије, бр. 10/2013). Измена се односи на начин достављања
података, уносом података у информациони систем Националног регистра
извора загађивања и слања образаца одштампаних из ИС Националног
регистра.
Почетна интернет страна портала за достављање података се налази на
адреси http://www.sepa.gov.rs/nriz/login/login_izvestavanje_cir.xhtml.

ПРИЛОГ 1
НАКНАДЕ ЗА ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ И РЕЦИКЛАЖУ АМБАЛАЖНОГ
ОТПАДА
Имајући у виду Уредбу о критеријумима за обрачун накнаде за амбалаже или
упакован производ и ослобађање од плаћања накнаде, обвезницима плаћања,
висини накнаде, као и о начину обрачунавања и плаћања накнаде, ("Службени
гласник РС", број 8/2010) и математичку формулу дату у члану 5, законске
одредбе су у складу са Директивом о амбалажном отпаду, видимо да иста
узима у обзир циљеве за рециклажу и поновно искоришћење, као и чињеница
да је рециклирање операција поновног искоришћења. На тај начин формула
осигурава да се финансијске обавезе не дуплирају за опште и специфичне
циљеве.
Обрачун накнада за опште и специфичне циљеве се врши према следећим
формулама:
1.
Општи циљеви за поновно искоришћење и рециклажу амбалажног
отпада:
Накнада (општи циљеви) = N x (PI – Opi) + N x (R – ΣOR j), при чему је:
PI = cPI x T
R = cR x T
N = коефицијент накнаде за поновно искоришћење и рециклажу 1 kg
амбалажног отпада, изражен у динарима
cPI = проценат поновног искоришћења амбалажног отпада утврђен као
општи циљ за сваку годину
cR = проценат рециклаже амбалажног отпада утврђен као општи циљ за
сваку годину
R = количина амбалажног отпада коју је неопходно рециклирати према
општем циљу, изражена у килограмима
PI = количина амбалажног отпада коју је неопходно поновно искористити
Opi = укупна количина амбалажног отпада који је поновно искоришћен,
изражена у килограмима
ΣOR j = укупна количина амбалажног отпада који је рециклиран, изражена у
килограмима (j = стакло, папир/картон, метал, пластика, дрво, као и/или други
амбалажни материјали)
T = укупна количина амбалаже која је пласирана на тржиште у току године
изражена у килограмима

Ако је количина амбалажног отпада који је поновно искоришћен већа од
количине коју је неопходно поновно искористити тј. ako je Opi > PI, израз (PI –
Opi) се узима да је једнак 0 (нули).
Ако је количина амбалажног отпада који је рециклиран већа од количине коју је
неопходно рециклирати тј. ako je OR > R, израз (R – OR) се узима да је једнак 0
(нули).
2.

Специфични циљеви за рециклажу амбалажног отпада:

Накнада (специфични циљеви) = Σ(Ri - OR i) x NR i
NR i = коефицијент накнаде за рециклажу 1kg амбалажног отпада према
врсти амбалаже, изражен у динарима (i = стакло, папир/картон, метал,
пластика и/или дрво)
Ri = количина амбалажног отпада према врсти амбалаже коју је неопходно
рециклирати према специфичном циљу, изражена у килограмима (i = стакло,
папир/картон, метал, пластика и/или дрво)
ОR i = количина амбалажног отпада према врсти амбалаже која је
рециклирана, изражена у килограмима (i = стакло, папир/картон, метал,
пластика и/или дрво).
Ако је количина амбалажног отпада који је рециклиран већа од количине коју је
неопходно рециклирати тј. ako je OR i > Ri, израз (Ri – OR i) узима се да је
једнак 0 (нули).
У наредној табели приказани су коефицијенти накнаде за поновно
искоришћење и рециклажу, као и коефицијенти накнаде за рециклажу по
врстама амбалаже, за 1 kg амбалажног отпада, изражени у динарима.
Табела П1 Коефицијенти накнаде за поновно искоришћење и рециклажу, као и
коефицијенти накнаде за рециклажу по врстама амбалаже, за 1 kg амбалажног
отпада, изражени у динарима
Коефицијант накнде

[РСД/кг]

N

38

NR стакло

9,5

NR метал

14,25

NR папир

3

NR пластика

38

N R дрво

7,1

На крају треба напоменути да поменута Уредба обезбеђује и финансијски
инструмент који има за циљ промовисање „оперљатерског“
система
управљања амбалажним отпадом. Обвезницима који су се придружили

оператерима се смањује накнада за 80% у поређењу са индивидуалним
произвођачима, у случају да не остваре циљеве (члан 8).

ПРИЛОГ 2
ПРЕГЛЕД РЕЛЕВАНТНЕ РЕГУЛАТИВЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ЕУ ОД
ЗНАЧАЈА ЗА ОКТИВНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА АМБАЛАЖНИМ
ОТПАДОМ.
Закон о заштити животне средине (“Службени гласник Републике Србије”,
број 135/04, 36/09 и 43/11) уређује заштиту природе и животне средине, мере и
поступке које се односе на испуштање загађујућих материја у ваздух, воду и
земљиште, дефинише опасне, отпадне и штетне материје, одређује начин
поступања и одлагања отпадних материја, посебно комуналног и опасног
отпада.
Закон о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Србије”, број 36/09
и 88/10) уређује врсте и класификација отпада, планирање управљања
отпадом, субјекти управљања отпадом, одговорности и обавезе у управљања
отпадом, организовање управљања отпадом, управљање посебним токовима
отпада, услови и поступак издавања дозвола, прекогранично кретање отпада,
услови и поступак издавања дозвола, прекогранично кретање отпада,
извештавање о отпаду и база података, финансирање управљања отпадом,
надзор, као и друга питања од значаја за управљање отпадом.
Закон о амбалажи и амбалажном отпаду (“Службени гласник Републике
Србије”, број 36/09) уређују се услови заштите животне средине које амбалажа
мора да испуњава за стављање у промет, управљање амбалажом и
амбалажним отпадом, извештавање о амбалажи и амбалажном отпаду,
еконоски инструменти, као и друга питања од значаја за управљање
амбалажом и амбалажним отпадом.
Закон о комуналним делатностима (“Службени гласник Републике Србије”,
број 88/11) одређује комуналне делатности и уређује опште услове и начин
њиховог обављања, омогућава организовање и обављање комуналних
делатности за две или више општина, односно насеља, под условима
утврђеним законом и споразумом тих општина;
Закон о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник Републике
Србије”, број 135/04, 36/09) уређује поступак процене утицаја за пројекте који
могу имати значајне утицаја на животну средину, садржај студије о процени
утицаја, учешће заинтересованих органа и организација и јавности и друга
питања од значаја за процену утицаја на животну средину.
Закон о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије”, број
72/2009, 81/2009) Овим законом уређује се: услови и начин уређења простора,
уређивање и коришћење грађевинског земљишта и изградња објеката; вршење
надзора над применом одредаба овог закона и инспекцијски надзор; друга
питања од значаја за уређење простора, уређивање и коришћење грађевинског
земљишта и за изградњу објеката;
Закон о водама (“Службени гласник Републике Србије”, број 30/2010) прописује
водопривредне услове и водопривредну сагласност за одређене индустријске

објекте из којих се испуштају отпадне воде, уренује обавезу изградње
постројења за пречишћавање отпадних вода и објеката за одвонење и
испуштање отпадних вода, укључујући индустријске и комуналне депоније;
Закон о санитарном надзору (“Службени гласник Републике Србије”, број
34/94, 25/96 и 125/04) уређује санитарне услове за локацију на којој се планира
изградња објеката индустрије, одлагања отпада и испуштања отпадних вода;
Закон о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Србије”, број
129/07) уређује права и дужности јединице локалне самоуправе утврђене
Уставом, законом, другим прописом и статутом, начин финансирања јединица
локалне самоуправе из изворних прихода и уступљених јавних прихода
Републике, могућност сарадње и удруживања јединица локалне самоуправе
ради остваривања заједничких циљева, планова и програма развоја као и
других потреба од заједничког интереса;
Закон о потврђивању Базелске конвенције о прекограничном кретању
опасних отпада и њиховом одлагању (''Службени лист СРЈ'', Међународни
уговор број 2/99) обезбеђује међународно усаглашене механизме и
инструменте за контролу прекограничног кретања отпада;
Закон о хемикалијама (“Службени гласник Републике Србије”, број 36/09)
уређује интегрисано управљање хемикалијама, класификација, паковање и
обележавање хемикалија, интегрални регистар хемикалија и регистар
хемикалија које су стављене у промет, ограничења и забране производње,
стављања у промет и коришћења хемикалија, увоз и извоз одређених опасних
хемикалија, дозволе за обављање делатности промета и дозволе за
коришћење нарочито опасних хемикалија, стављање у промет детергента,
систематско праћење хемикалија, доступност података, надзор и друга питања
од значаја за управљање хемикалијама.
Закон о биоцидним производима (“Службени гласник Републике Србије”, број
36/09) уређује листе активних супстанци; поступке доношења аката на основу
којих се биоцидни производи стављају у промет; ограничења и забране
стављања у промет и коришћења биоцидних производа; истраживање и развој
биоцидних производа; класификацију, паковање, обележавање, рекламирање и
безбедносни лист биоцидног производа; регистар биоцидних производа;
безбедно коришћење биоцидних производа; надзор и друга питања од значаја
за безбедно стављање у промет и коришћење биоцидних производа.
Закон о транспорту опасног терета (“Службени гласник Републике Србије”,
88/2010)
Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину (''Службени гласник
Републике Србије'', број 135/04 и 88/10) уређује услове, начин и поступак
вршења процене утицаја одређених планова и програма на животну средину,
ради обезбеђивања заштите животне средине и унапређивања одрживог
развоја интегрисањем основних начела заштите животне средине у поступак
припреме и усвајања планова и програма;

Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине
(''Службени гласник Републике Србије'', број 135/04) уређује услове и поступак
издавања интегрисане дозволе за постројења и активности која могу имати
негативне утицаје на здравље људи, животну средину или материјална добра,
врсте активности и постројења, надзор и друга питања од значаја за
спречавање и контролу загађивања животне средине;
Закон о концесијама (''Службени гласник Републике Србије'', број 55/03) уређује
услове, начин и поступак давања концесија за коришћење природног богатства,
добара у општој употреби за које је законом одређено да су у својини
Републике Србије и за обављање делатности од општег интереса као што је
изградња, одржавање и коришћење комуналних објеката ради обављања
комуналних делатности, рок трајања концесије, поступак давања концесије
концесионим актом и јавним тендером, као и концесиону накнаду, остваривање
концесионих права и обавеза, оснивање и пословање концесионих предузећа;
Закон о приватизацији (''Службени гласник Републике Србије'', број 38/01 и
18/03) уређује услове и поступак промене власништва друштвеног, односно
државног капитала, прописује да се од средстава добијених продајом капитала
издвајају средства за заштиту животне средине и то: 5% за локалну заједницу и
5% за Аутономну покрајину на чијој територији је седиште субјекта
приватизације, као и да се средства добијена по основу продаје капитала могу
користити за програме и пројекте развоја инфраструктуре локалне заједнице;
Закон о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 62/06)
Порески закони Републике Србије који одређују предмет опорезивања,
обвезнике пореза, услове и начин плаћања пореза, као и одређене подстицаје;
Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и
Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну
средину (“Службени гласник Републике Србије”, број 84/05.
Уредба о превозу опасних материја у друмском и железничком саобраћају (“
Службени гласник Републике Србије”, број 53/02) ближе прописује услове и
начин обављања превоза опасних материја у друмском и железничком превозу;
Уредба о утврђивању плана смањења амбалажног отпада за период од 2010.
до 2014. године (“Службени гласник Републике Србије”, број 08/10), утврђује
националне циљеве управљања амбалажом и амбалажним отпадом (у односу
на поновно искоришћење и рециклажу амбалажног отпада);
Уредба о критеријумима за обрачун накнаде за амбалажу или упакован
производ и ослобађање од плаћања накнаде, обвезницима плаћања, висини
накнаде, као и начину обрачунавања и плаћања накнаде, (“ Службени гласник
Републике Србије”, број 8/10) утврђује критеријуме за обрачун накнаде за
амбалажу или упакован производ и ослобађање од плаћања накнаде,
обвезнике плаћања, висина накнаде, као и начин обрачунавања и плаћање
накнаде;

Уредбу изменама и допунама уредбе o врстама загађивања, критеријумима
за обрачун накнаде за загађивање животне средине и обвезницима, висини и
начину обрачунавања и плаћања накнаде (“ Службени гласник Републике
Србије”, број 8/10) утврђује критеријуме за обрачун накнаде за пластичне кесе
(трегерице);
Уредба о одлагању отпада на депоније („Службени гласник РС“, број 92/10);
Уредба о врстама отпада за које се врши термички третман („Службени
гласник РС“, број 102/10);
Правилник о методологији прикупљања података о саставу и количинама
комуналног отпада на територији јединице локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, број 61/10)
Правилник о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада
(“Службени гласник Републике Србије”, 92/2010)
Правилник о врсти и годишњој количини амбалаже коришћене за упаковану
робу стављену у промет за коју произвођач, увозник, пакер/пунилац није
дужан да обезбеди управљање амбалажним отпадом, (“Службени гласник
Републике Србије”, број 70/09) прописује врсте и годишње количине амбалаже
коришћене за упаковану робу стављену у промет за коју произвођач, увозник,
пакер-пунилац није дужан да обезбеди урављање амаблажним отпадом;
Правилник о критеријумима за одређивање шта може бити амбалажа са
примерима за примену критеријума и листи српских стандарда који се односе
на основне захтеве које амбалажа мора да испуњава за стављање у промет,
(“Службени гласник Републике Србије”, број 70/09) утврђује критеријуме за
одређивање шта може бити амбалажа, са примерима за примену критеријума и
листа српских стандарда који се односе на основне захтеве које амбалажа мора
да испуњава за стављање у промет;
Правилник о врстама амбалаже са дугим веком трајања (“Службени гласник
Републике Србије”, број 70/09), прописује врсте амбалаже са дугим веком
трајања.
Правилник о граничној вредности укупног нивоа концентрације олова,
кадмијума, живе и шестовалентног хрома у амбалажи или њеним
компонентама, изузецима од примене и року за примену граничне вредности
(“Службени гласник Републике Србије”, број 70/09) прописује граничну вредност
укупног нивоа концентрације олова, кадмијума, живе и шестовалентног хрома у
амбалажи или њеним компонентама, изузеци од примене и рок за примену
граничне вредности.
Правилник о начину нумерисања, скраћеницама и симболима на којима се
заснива систем идентификације и означавања амбалажних материјала
(“Службени гласник Републике Србије”, број 70/09), прописује начин
нумерисања, скраћенице и симболе на којима се заснива систем
идентификације и означавања амбалажних материјала.
Правилник о врсти и годишњој количини амбалаже коришћене за упаковану
робу стављену у промет за коју произвођач, увозник, пакер/пунилац није

дужан да обезбеди управљање амбалажним отпадом (“Службени гласник
Републике Србије”, број 70/09), прописује врсту и годишњу количину амбалаже
коришћену за упаковану робу стављену у промет за коју произвођач, увозник,
пакер-пунилац није дужан да обезбеди урављање амаблажним отпадом.
Правилник о обрасцу документа о кретању отпада и упутству за његово
попуњавање (“Службени гласник Републике Србије”, број 72/09) прописује
образац Документа о кретању отпада и упутство за његово попуњавање.
Правилник о обрасцу документа о кретању опасног отпада и упутству за
његово попуњавање (“Службени гласник Републике Србије”, број 72/09)
прописује образац Документа о кретању опасног отпада и упутство за његово
попуњавање.
Правилник о документацији која се подноси уз захтев за издавање дозволе за
увоз, извоз и транзит отпада ("Службени лист СРЈ", број: 69/99).
Правилник о начину паковања средстава за исхрану биља (“Службени гласник
Републике Србије”, број 13/10)
Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада, (“Службени
гласник Републике Србије”, број 56/10)
Правилник о обрасцима извештаја о управљању амбалажом и амбалажним
отпадом, (“Службени гласник Републике Србије”, број 21/10)
Правилник о хемикалијама за које је произвођач или увозник дужан да утврди
кауцију за појединачну амбалажу у коју је смештена та хемикалија и о висини
кауције за одређену амбалажу према врсти амбалаже или хемикалије која је у
њу смештена (“Службени гласник Републике Србије” бр. 99/2010)
Правилник о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и
третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање
енергије („Службени гласник РС“, број 98/10)
Правилник о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са
упутством за његово попуњавање („Службени гласник РС“, број 95/2010)
Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и
роковима за нјихово достизање („Службени гласник РС“, број 67/2011)

ПРЕГЛЕД РЕЛЕВАНТНЕ РЕГУЛАТИВЕ ЕУ У ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА
АМБАЛАЖОМ И АМБАЛАЖНИМ ОТПАДОМ
Директива Европског парламента и Савета 94/62/ЕЦ од 20. децембра 1994 о
амбалажи и амбалажном отпаду
Директива 2004/12/ЕЦ од 11. фебруар 2004 која допуњује Директиву 94/62/ЕЦ о
амбалажи и амбалажном отпаду

Директива 2005/20/ЕЦ од 9. март 2005 допуњује Директиву 94/62/ЕЦ о
амбалажи и амбалажном отпаду
Одлука Комисије '97/129/ЕЦ од 28. јануара 1997 о успостављању система за
идентификацију амбалажних материјала
Одлука Комисије '97/138/ЕЦ од 3. фебруара 1997 о успостављање формата који
се односе на систем базе података
Одлука Комисије 1999/177/ЕЦ од 8. фебруара 1999 о утврђивању услова за
одступања за пластичне сандуке и пластичне палете у односу на ниво
концентрације тешког метала дефинисан Директивом 94/62/ЕЦ о амбалажу и
амбалажном отпаду
Одлука Комисије 2001/171/ЕЦ од 19. фебруара 2001 утврђивање услова за
одступања за стаклену амбалажу у односу на ниво концентрације тешког
метала дефинисан Директивом 94/62/ЕЦ о амбалажу и амбалажном отпаду
Одлука Комисије 2001/524/ЕЦ: од 28. јуна 2001 о објављивању препорука о
стандардима ЕН 13428:2000, ЕН 13429:2000, ЕН 13430:2000, ЕН 13431:2000 ЕН
13432:2000 у Службеном Гласнику Европске уније у складу са Директивом
94/62/ЕЦ о амбалажи и амбалажном отпаду
Одлука Комисије 2005/270/ЕЦ од 22. марта 2005 успостављање формата који
се односе на систем базе података на основу Директиве 94/62/ЕЦ.
Одлука Комисије 2009/292/ЕЦ од 24. марта 2009 о утврђивању услова
одступања од захтева Директиве 94/62/ЕЦ за пластичне сандуке и пластичне
палете у односу на концентрације тешких метала.

