На основу члана 43. став 4. Закона о амбалажи и амбалажном отпаду
(„Службени гласник РС”, број 36/09) и члана 42. став 1. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07 и 65/08),
Влада доноси
УРЕДБУ
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
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом уредбом утврђују се критеријуми за обрачун накнаде за амбалажу или
упакован производ и ослобађање од плаћања накнаде, обвезницима плаћања,
висини накнаде, као и начину обрачунавања и плаћања накнаде.
Члан 2.
Ова уредба се не односи на:
1) упаковану робу ако је укупна количина амбалажних сировина,
коришћених за ту робу коју стављају у промет, у току једне календарске године не
прелази количину од 1000 кг;
2) амбалажу са дугим веком трајања и повратну амбалажу на коју се
примењује кауцијски систем;
3) извезену амбалажу или упакован производ, односно који је предмет
поновног увоза, а за који је већ плаћена накнада по другим прописима;
4) амбалажу или упакован производ увезен у некомерцијалне сврхе или
који је физичко лице купило за сопствене потребе;
5) амбалажа или упакован производ који се транспортује из иностранства у
слободне зоне ради складиштења или ако се не врши његово препакивање;
6) произведен, увезен или извезен амбалажни материјал који служи за даљу
производњу амбалаже.

II. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОБРАЧУН И ОСЛОБАЂАЊА ОД ПЛАЋАЊА
НАКНАДЕ
Члан 3.
Накнада за амбалажу или упакован производ који после употребе постаје
амблажни отпад (у даљем тексту: накнада) се обрачунава и плаћа за произведену и
увезену амбалажу или упакован производ који се први пут ставља у промет на
територији Републике Србије, и то према:
1) врсти и количини амбалаже стављене у промет;
2) саставу амбалаже;
3) намени амбалаже (једнократна и вишекратна);
4) испуњености националних циљева за поновно искоришћење и
рециклажу амблажног отпада.
Члан 4.
Накнада се обрачунава и плаћа за амбалажу или упакован производ према
врсти (папир/картон, пластика, стакло, метал и дрво) и количини амбалаже.
Накнада обрачунава се и плаћа према преовладајућем материјалу у саставу
амбалаже или њене компоненте или упакованог производа, и то:
1) на различите материјале од којих је сачињена вишеслојна амбалажа који
се не могу физички одвојити или издвојити;
2) на делове од којих је израђена амбалажа или њена компонента који се не
могу физички одвојити ручно или једноставним физичким путем.
Накнада обрачунава се и плаћа на сваку компоненту амбалаже или
упакованог производа која се може одвојити ручно или једноставним физичким
путем.
Накнада за амбалажу или упакован производ обрачунава се и плаћа према
намени амбалаже без обзира да ли се користи за једнократну и вишекратну
употребу.
Члан 5.
Накнада из члана 3. ове уредбе обрачунава се према испуњености
националних циљева управљања амбалажом и амбалажним отпадом, и то:
1) општих циљева за поновно искоришћење и рециклажу амбалажног отпада
без обзира на врсту амбалаже и/или;
2) специфичних циљева за рециклажу амбалажног отпада према врсти
амбалаже.
Накнада из члана 3. ове уредбе чини збир накнаде за опште циљеве за
поновно искоришћење и рециклажу амбалажног отпада и накнаде за специфичне
циљеве за рециклажу по врстама амбалаже:
Накнада = Накнада (општи циљеви) + Накнада (специфични циљеви)

Обрачун накнада за опште и специфичне циљеве се врши према следећим
изразима:
1. Општи циљеви за поновно искоришћење и рециклажу амбалажног
отпада:
Накнада (општи циљеви) = N x (PI – Opi) + N x (R – ΣOR j)
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 кг
Ако је количина амбалажног отпада који је поновно искоришћен већа од
количине коју је неопходно поновно искористити tj. 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 tj. ako je ΣOR j > R, израз (R – ΣOR j) 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 1 kg 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 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 tj. ako je OR i > Ri, израз (Ri – OR i) се узима да је
једнак 0 (нули).
Члан 6.
Коефицијенти накнаде за поновно искоришћење и рециклажу као и
коефицијенти накнаде за рециклажу по врстама амбалаже, за 1кг амбалажног
отпада, изражени у динарима, дати су следећој табели:
Коефицијент [РСД/кг]
Накнаде
N
38,0
9,5
NR стакло
14,25
NR метал
3,0
NR папир
38,0
NR пластика
7,1
N R дрво

Члан 7.
Kритеријуми за ослобађање од плаћања накнаде за амбалажу и упаковани
производ утврђују се:
1. за сопствено управљање амбалажним отпадом ако су испуњени сви
општи и специфични националне циљеви за поновно искоришћење и
рециклажу амбалажног отпада;
2. за управљање амбалажним отпадом преко трећег лица када је обавеза
управљања амбалажним отпадом уговором пренета на оператера система
за управљање амбалажним отпадом, ако оператер испуни све опште и
специфичне циљеве и ако су обвезници плаћања накнаде у потпуности
испунили све уговорне обавезе према оператеру.
Обвезници плаћања накнаде који су уговором пренели обавезу на оператера
система, одговорни су за плаћање 80% од утврђене висине накнаде ако
оператер није испунио националне циљевe, пропорционално количини
амбалаже коју су ставили у промет.

III. ОБВЕЗНИЦИ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ, ВИСИНА НАКНАДЕ, НАЧИН
ОБРАЧУНАВАЊА И ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ
Члан 8.
Обвезник плаћања накнаде јесте испоручилац , који први ставља у промет на
територији Републике Србије, и то:
1) амбалажу у коју се пакује производ на месту продаје крајњем кориснику;
2) упакован производ.
Члан 9.
Висина накнаде обрачунава се на основу годишњег извештаја о управљању
амбалажом и амбалажним отпадом, у складу са законом којим се уређује амбалажа
и амбалажни отпад.
Годишњи извештај из става 1. овог члана доставља се Агенцији најкасније
до 31. марта текуће године за претходну календарску годину.
Члан 10.
Агенција је дужна да податке из члана 9. став 2 ове уредбе доставља Фонду
за заштиту животне средине (у даљем тексту: Фонд) до 30. априла текуће године за
претходну годину.
Фонд обрачунава накнаду на основу података из става 1. овог члана и
доноси решење о плаћању накнаде, односно о ослобађању од плаћања накнаде.
Решењем о плаћању накнаде утврђује се висина накнаде, начин и рок
плаћања.
Решењем о ослобађању од плаћања накнаде утврђује се да је обвезник
плаћања који обезбеђује сопствено управљање амбалажним отпадом испунио све
опште и специфичне циљеве за поновно искоришћење и рециклажу амбалажног
отпада и да је обвезник плаћања који је уговором пренео обавезу на оператера
испунио све опште и специфичне циљеве за поновно искоришћење и рециклажу
Против решења из ст. 3. и 4. овог члана може се изјавити жалба
министарству надлежном за послове животне средине, преко Фонда.
За обвезнике који нису доставили Агенцији годишњи извештај из члана 9.
ове Уредбе, Фонд ће накнаду обрачунати на основу извештаја републичког
инспектора за заштиту животне средине о управљању амбалажом и амбалажним
отпадом.
Члан 11.
Доказ о извршеној уплати накнаде обвезник плаћања накнаде дужан је да
достави Фонду за заштиту животне средине.
Средства остварена од накнаде из члана 10. ове Уредбе приход су буџета
Републике Србије и користе се преко Фонда, у складу са законом.

Члан 12.
Ако обвезник плаћања накнаде није платио износ накнаде утврђен решењем
из члана 10. став 2. ове Уредбе у прописаном року, Фонд ће послати опомену
обвезнику плаћања накнаде којом налаже начин и рок уплате дуга.
Од дана издавања опомене из става 1. овог члана до дана уплате дуга Фонд
ће обрачунати камату за доцњу у плаћању.
Ако обвезник плаћања накнаде не изврши уплату у року утврђеном
опоменом из става 1. овог члана, Фонд доставља пореској управи захтев за
принудну наплату сходно одредбама закона којима се уређује порески поступак.
Члан13.
Фонд је дужан да у року од 30 дана од дана пријема извештаја из члана 9.
став 2. ове Уредбе донесе решење о висини, начину и роковима плаћања накнаде за
произведену и увезену амбалажу или упакован производ.
Обвезник плаћања накнаде чија висина износи до 1.000.000 динара плаћа
накнаду у року од 15 дана од дана пријема решења из става 1. овог члана.
Обвезник плаћања накнаде чија висина износи преко 1.000.000 динара
плаћа накнаду у три једнаке месечне рате.
IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 14.
Накнада из члана 3. ове Уредбе за 2010. и 2011. годину обрачунава се и
плаћа према испуњености општих циљева за поновно искоришћење и рециклажу
амбалажног отпада.
Накнада из члана 3. ове Уредбе за период од 2012. до 2014. године
обрачунава се и плаћа према испуњености општих циљева за поновно
искоришћење и рециклажу амбалажног отпада и специфичних циљева за
рециклажу амбалажног отпада.
Члан 15.
Ова Уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Србије.’’
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У Београду, 11. фебруара 2010. године
ВЛАДА
Први потпредседник Владе –
заменик председника Владе,
Ивица Дачић, с.р.

