На основу члана 42. став 4. Закона о амбалажи и амбалажном отпаду („Службени
гласник РС”, број 36/09),
Министар животне средине и просторног планирања доноси

ПРАВИЛНИК
О ОБРАСЦУ ИЗВЕШТАЈА О УПРАВЉАЊУ АМБАЛАЖОМ И
АМБАЛАЖНИМ ОТПАДОМ

Члан 1.
Овим правилником прописују се обрасци извештаја о управљању амбалажом и
амбалажним отпадом, као и начин и рокови њиховог достављања.
Члан 2.
На основу образаца извештаја из члана 1. овог Правилника формира се регистар
амбалаже и амбалажног отпада и представља саставни део информационог система
заштите животне средине Републике Србије који се води у Агенцији за заштиту животне
средине у складу са Законом.
Члан 3.
Регистар амбалаже и амбалажног отпада обухвата два дела према врстама
података:
1) Део 1. – Подаци о врстама и количинама амбалаже стављене у промет на територији Републике Србије;
2) Део 2. – Подаци о сакупљеном, прерађеном и депонованом амбалажном отпаду,
као и подаци о просторима који су намењени за преузимање, сакупљање, разврставање и привремено складиштење амбалажног отпада.
3) Део 3. – Подаци о просторима намењеним за преузимање, сакупљање, разврставање и привремено складиштење амбалажног отпада (Рециклажни центри).

Члан 4.
Образац извештаја са подацима о врстама и количинама амбалаже стављене у
промет на територији Републике Србије има ознаку ААО1 и достављају га произвођачи,
увозници, пакер/пуниоци и испоручиоци амбалаже или упакованих производа.
Образац извештаја са подацима о сакупљеном и предатом амбалажном отпаду има
ознаку ААО2 и достављају га оператери система управљања амбалажним отпадом који
врше послове сакупљања амбалажног отпада.
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Образац извештаја са подацима о прерађеном и депонованом амбалажном отпаду,
има ознаку ААО3 и достављају га оператери система управљања амбалажним отпадом
који врше послове прераде или депоновања амбалажног отпада.
Образац извештаја са подацима о просторима намењеним за преузимање, сакупљање, разврставање и привремено складиштење амбалажног отпада (Рециклажни центар),
има ознаку ААО4 и достављају га оператери система управљања амбалажним отпадом
који имају ове просторе.
Обрасци из става од 1. до 4. овог члана одштампани су уз овај правилник и чине
његов саставни део.
Ради уједначености попуњавања образаца из овог члана, користе се шифарници
дати у Прилогу бр. 1., који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.
Члан 5.
Обрасци извештаја се достављају на следећи начин:
1) један електронски попуњен комплет образаца на е-mail адресу Агенције или на
компакт диску, без потписа и овере.
2) одштампан електронски попуњени комплет образаца у папирној форми укоричен у јединствен документ, прописно потписан и оверен од стране одговорног
лица.
Подаци за извештаје из чл. 1 прикупљају се за период од једне календарске године.
Предузећа из чл. 3. достављају на адресу Агенције за заштиту животне средине,
одговарајуће обрасце извештаја најкасније до 31. марта текуће године са подацима за
претходну годину.
Члан 6.
Подаци из образаца извештаја су доступни јавности у складу са законом.
Члан 7.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Србије”.
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ПРИЛОГ БР. 1.
ШИФАРНИЦИ

Шифарник 1.
ИЗВОД ИЗ КАТАЛОГА ОТПАДА ВЕЗАН ЗА АМБАЛАЖНИ ОТПАД
15

ОТПАД ОД АМБАЛАЖЕ, АПСОРБЕНТИ, КРПЕ ЗА БРИСАЊЕ, ФИЛТЕРСКИ
МАТЕРИЈАЛИ И ЗАШТИТНЕ ТКАНИНЕ, АКО НИЈЕ ДРУГАЧИЈЕ СПЕЦИФИЦИРАНО

15 01
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 05
15 01 06
15 01 07
15 01 09

амбалажа (укључујући посебно сакупљену амбалажу у комуналном отпаду)
папирна и картонска амбалажа
пластична амбалажа
дрвена амбалажа
метална амбалажа
композитна амбалажа
мешана амбалажа
стаклена амбалажа
текстилна амбалажа

Шифарник 2.
R ‐ ОЗНАКЕ ПОСТУПКА ПОНОВНОГ ИСКОРИШЋЕЊА ОТПАДА
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13

Коришћење отпада првенствено као горива или другог средства за производњу енергије
Регенерација/прерада растварача
Рециклирање/прерада органских материја који се не користе као растварачи (укључујући
компостирање и остале процесе биолошке трансформације)
Рециклирање/прерада метала и једињења метала
Рециклирање/прерада других неорганских материјала
Регенерација киселина или база
Обнављање компонената које се користе за смањење нивоа загађења
Обнављање компонената катализатора
Ре‐рафинација или други начин поновног искоришћења отпадног уља
Излагање отпада процесима у земљишту који имају корист за пољопривреду или
еколошки напредак
Коришћење отпада добијеног било којом операцијом од R1 до R10
Припрема отпада ради примене било које операције од R1 до R11
Складиштење отпада намењених за било коју операцију од R1 до R12 (изузимајући
привремено складиштење, током сакупљања, на локацији настанка отпада)

Шифарник 3.
D ‐ ОЗНАКЕ ПОСТУПКА ДЕПОНОВАЊА ОТПАДА
D1
D2

Депоновање отпада у земљиште или на земљиште (нпр. депоније итд.)
Излагање отпада процесима у земљишту (нпр. биодеградација течних отпада или муљева
у земљишту)

D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9

D10
D11
D12
D13
D14
D15

Дубоко убризгавање (нпр. депоновање отпада који се пумпама могу убризгавати у
бунаре, напуштене руднике соли или природне депое)
Површинско депоновање (нпр. депоновање течних или муљевитих врста отпада у јаме,
базене или лагуне итд.)
Посебно пројектоване депоније (нпр. одлагање отпада у линеарно поређане покривене
касете, међусобно изоловане и изоловане од животне средине)
Испуштање у воде, осим у мора, односно океане
Испуштање у мора, односно океане, укључујући утискивање у морско дно
Биолошки третман који није назначен на другом месту у овој листи, чији су крајњи
производи једињења или смеше које се одбацују било којом од операција од D1 до D12
Физичко‐хемијски третман који није назначен на другом месту у овој листи чији су крајњи
производи једињења или смеше које се одбацују било којом од операција од D1 до D12
(нпр. испаравање, сушење, калцинација)
Спаљивање (инсинерација) на тлу
Спаљивање (инсинерација) на мору
Трајно депоновање (нпр. смештај контејнера у руднике итд.)
Мешање отпада пре подвргавања било којој од операција од D1 до D12
Препакивање отпада пре подвргавања било којој од операција од D1 до D13
Складиштење отпада које претходи било којој од операција од D1 до D14 (изузимајући
привремено складиштење, током сакупљања, на локацији настанка отпада)

Шифарник 4.
ИЗВОД ИЗ КАТАЛОГА ОТПАДА ВЕЗАН ЗА ОТПАДЕ ИЗ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ОБРАДУ ОТПАДА
19
19 01
19 01 02
19 01 05*
19 01 06*
19 01 07*
19 01 10*
19 01 11*
19 01 12
19 01 13*
19 01 14
19 01 15*
19 01 16
19 01 17*
19 01 18
19 01 19
19 01 99
19 02
19 02 03
19 02 04*
19 02 05*
19 02 06

ОТПАДИ ИЗ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ОБРАДУ ОТПАДА, ПОГОНА ЗА ТРЕТМАН ОТПАДНИХ
ВОДА ВАН МЕСТА НАСТАЈАЊА И ПРИПРЕМУ ВОДЕ ЗА ЉУДСКУ ПОТРОШЊУ И
КОРИШЋЕЊЕ У ИНДУСТРИЈИ
отпади од спаљивања или пиролизе отпада
материјали који садрже гвожђе извађени из шљаке
филтер – колач (погаче) из третмана гаса
течни отпади на бази воде од третмана гаса и други течни отпади на бази воде
чврсти отпади од третмана гаса
истрошени активни угаљ од третмана гаса
шљака која садржи опасне супстанце
шљака другачија од оне наведене у 19 01 11
летећи пепео који садржи опасне супстанце
летећи пепео другачији од оног наведеног у 19 01 13
прашина из котла која садржи опасне супстанце
прашина из котла другачија од оне наведене у 19 01 15
отпади од пиролизе који садрже опасне супстанце
отпади од пиролизе другачији од оних наведених у 19 01 17
песак из флуидизованог слоја
отпади који нису другачије специфицирани
отпади од физичко/хемијских третмана отпада (укључујући дехромирање,
децијанизацију и неутрализацију)
претходно измешани отпади који се састоје само од безопасног отпада
претходно измешани отпади који се састоје од најмање једног опасног отпада
муљеви из физичко/хемијског третмана који садрже опасне супстанце
муљеви из физичко/хемијског третмана другачији од оних наведених у 19 02 05

19 02 07*
19 02 08*
19 02 09*
19 02 10
19 02 11*
19 02 99
19 03
19 03 04*
19 03 05
19 03 06*
19 03 07
19 04
19 04 01
19 04 02*
19 04 03*
19 04 04
19 05
19 05 01
19 05 02
19 05 03
19 05 99
19 06
19 06 03
19 06 04
19 06 05
19 06 06
19 06 99
19 07
19 07 02*
19 07 03
19 08
19 08 01
19 08 02
19 08 05
19 08 06*
19 08 07*
19 08 08*
19 08 09
19 08 10*
19 08 11*
19 08 12
19 08 13*
19 08 14
19 08 99

уља и концентрати од сепарације
течни сагорљиви отпади који садрже опасне супстанце
чврсти сагорљиви отпади који садрже опасне супстанце
сагорљиви отпади другачији од оних наведених у 19 02 08 и 19 02 09
остали отпади који садрже опасне супстанце
отпади који нису другачије специфицирани
стабилизовани/солидификовани отпади
отпади означени као опасни, делимично стабилизовани
стабилизовани отпади другачији од оних наведених у 19 03 04
отпади означени као опасни, солидификовани
солидификовани отпади другачији од оних наведених у 19 03 06
остакљен (витрификован) отпад и отпади настали у процесу витрификације
остакљен (витрификован) отпад
летећи пепео и остали отпади од третмана димног гаса
чврста фаза која се није витрификовала
течни отпади на бази воде од каљења витрификованог отпада
отпади од аеробног третмана чврстих отпада
некомпостирана фракција комуналног и сличних отпада
некомпостирана фракција животињског и биљног отпада
компост ван спецификације
отпади који нису другачије специфицирани
отпади од анеаеробноог третмана отпада
течност из анаеробног третмана комуналног отпада
дигестат из анаеробног третмана комуналног отпада
течност из анаеробног третмана животињског и биљног отпада
дигестат из анаеробног третмана животињског и биљног отпада
отпади који нису другачије специфицирани
процедне воде из санитарних депонија
процедне воде из санитарних депонија које садрже опасне супстанце
процедне воде из санитарних депонија другачије од оних наведених у 19 07 02
отпади из погона за третман отпадних вода који нису другачије специфицирани
отпад од механичког раздвајања на решеткама
отпад са пешчаног филтра
муљеви од третмана урбаних отпадних вода
засићене или потрошене јоноизмењивачке смоле
раствори и муљеви из регенерације јоноизмењивача
отпад са мембранског система који садржи тешке метале
смеше масти и уља из сепарације уље/вода које садрже само јестива уља и
масноће
смеше масти и уља из сепарације уље/вода другачије од оних наведених у
19 08 09
муљеви који садрже опасне супстанце из биолошког третмана индустријске
отпадне воде
муљеви из биолошког третмана индустријске отпадне воде другачији од оних
наведених у 19 08 11
муљеви који садрже опасне супстанце из осталих третмана индустријске отпадне
воде
муљеви из осталих третмана индустријске отпадне воде другачији од оних
наведених у 19 08 13
отпади који нису другачије специфицирани

19 09
19 09 01
19 09 02
19 09 03
19 09 04
19 09 05
19 09 06
19 09 99
19 10
19 10 01
19 10 02
19 10 03*
19 10 04
19 09 05*
19 09 06
19 11
19 11 01*
19 11 02*
19 11 03*
19 11 04*
19 11 05*
19 11 06
19 11 07*
19 11 99
19 12
19 12 01
19 12 02
19 12 03
19 12 04
19 12 05
19 12 06*
19 12 07
19 12 08
19 12 09
19 12 10
19 12 11*
19 12 12
19 13
19 13 01*
19 13 02
19 13 03*
19 13 04
19 13 05*
19 13 06

отпади од припреме воде за људску потрошњу или коришћење у индустрији
чврсти отпад из примарне филтрације механичког раздвајања на решеткама
муљеви од бистрења воде
муљеви од декарбонизације воде
истрошени активни угаљ
засићене или истрошене јоноизмењивачке смоле
раствори и муљеви од регенерације јоноизмењивача
отпади који нису другачије специфицирани
отпади од ситњења отпада који садрже метал
отпад од гвожђа и челика
отпад од обојених метала
лака фракција и прашина које садрже опасне супстанце
лака фракција и прашина другачије од оних наведених у 19 10 03
остале фракције које садрже опасне супстанце
остале фракције другачије од оних наведених у 19 10 05
отпади из регенерације уља
истрошена филтерска глина
кисели катрани
течни отпади на бази воде
отпади од чишћења горива базама
муљеви из третмана отпадних вода на месту настајања који садрже опасне
супстанце
муљеви из третмана отпадних вода на месту настајања другачији од оних
наведених у 19 11 05
отпади од пречишћавања димних гасова
отпади који нису другачије специфицирани
отпади од механичког третмана отпада (нпр. сортирања, дробљења,
компактирања и палетизовања) који нису другачије специфицирани
папир и картон
метали који садрже гвожђе
обојени метали
пластика и гума
стакло
дрво које садржи опасне супстанце
дрво другачије од оног наведеног у 19 12 06
текстил
минерали (нпр. песак и камен)
сагорљиви отпад (гориво добијено из отпада)
други отпади (укључујући мешавине материјала) од механичког третмана отпада
који садрже опасне супстанце
други отпади (укључујући мешавине материјала) од механичког третмана отпада
другачији од оних наведених у 19 12 11
отпади од ремедијације земљишта и подземних вода
чврсти отпади од ремедијације земљишта који садрже опасне супстанце
чврсти отпади од ремедијације земљишта другачији од оних наведених у
19 13 01
муљеви од ремедијације земљишта који садрже опасне супстанце
муљеви од ремедијације земљишта другачији од оних наведених у 19 13 03
муљеви од ремедијације подземних вода који садрже опасне супстанце
муљеви од ремедијације подземних вода другачији од оних наведених у

19 13 07*
19 13 08

19 13 05
течни отпади на бази воде и водени концентрати од ремедијације подземних
вода који садрже опасне супстанце
течни отпади на бази воде и водени концентрати од ремедијације подземних
вода другачији од оних наведених у 19 13 07

ПОВРАТНА И НЕПОВРАТНА АМБАЛАЖА ПЛАСИРАНА НА ТРЖИШТЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ
Порески идентификациони број (ПИБ)
Матични број предузећа
Пун назив предузећа
Место
Шифра места
Поштански број
Адреса
Улица и број
Телефон
Телефакс
Емаил
Општина
Шифра општине
Шифра делатности
ПОДАЦИ О ОДГОВОРНОМ ЛИЦУ
Име и презиме
Функција
Телефон
ПОДАЦИ О ОСОБИ ОВЛАШЋЕНОЈ ЗА САРАДЊУ СА АГЕНЦИЈОМ
Име и презиме
Функција
Телефон
Емаил
(1)

УЧЕШЋЕ У ДОБРОВОЉНОМ СПОРАЗУМУ
Да ли предузеће самостално управља амбалажним отпадом?
Дозвола бр.
Да ли је предузеће учесник у добровољном споразуму?
Назив добровољног споразума
Дозвола бр.
Да ли је предузеће пренело обавезе на оператера?
Назив оператера
Дозвола бр.

(1) У поље испред одговарајућег одговора уписати Χ.

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ПРИМАРНА АКТИВНОСТ ВЕЗАНА ЗА АМБАЛАЖУ (oзначити само једну)

Oзнака
X

(1)

Произвођач амбалаже
Пакер производа у амбалажу или пунилац амбалаже
Испоручилац који ставља у промет амбалажу или упаковани производ
Увозник амбалаже или производа упакованих у амбалажу (укључујући палете и гајбе)
Извозник амбалаже или производа упакованих у амбалажу (укључујући палете и гајбе)
ДРУГЕ АКТИВНОСТИ ВЕЗАНЕ ЗА АМБАЛАЖУ (означити све друге активности)

(1)

Oзнака
X

Произвођач амбалаже
Пакер производа у амбалажу или пунилац амбалаже
Испоручилац који ставља у промет амбалажу или упаковани производ
Увозник амбалаже или производа упакованих у амбалажу (укључујући палете и гајбе)
Извозник амбалаже или производа упакованих у амбалажу (укључујући палете и гајбе)
ВРСТЕ И КОЛИЧИНЕ ЈЕДНОКРАТНЕ НЕПОВРАТНЕ АМБАЛАЖЕ ПЛАСИРАНЕ НА ТРЖИШТЕ

Врсте амбалаже и амбалажних материјала
PET
HDPE
LDPE
PVC
PP
PS
Пластика
Укупно пластика
Безбојно
Зелено
Смеђе
Стакло
Укупно стакло
Гвожђе
Алуминијум
Укупно метали
Метал
Валовита лепенка
Равна лепенка
Папир
Укупно папир и картон
Папир и картон
Стакло
Папир и картон
Композитни
Гвожђе
материјали
Алуминијум
(преовлађујући
Пластика
материјал)
Укупно композити
Палете
Друго
Дрво
Укупно дрво
Памук
Јута
Укупно текстил
Текстил

Произведено
или стављено
Извезено на
у промет у
Увезено од
тржишта
вашем
стране вашег
других
предузећу
предузећа
земаља
(t)
(t)
(t)
a
b
c

Укупно
пласирано
(t)
d=a+b‐c

ВРСТЕ И КОЛИЧИНЕ ЈЕДНОКРАТНЕ ПОВРАТНЕ АМБАЛАЖЕ ПЛАСИРАНЕ НА ТРЖИШТЕ

Врсте амбалаже и амбалажних материјала
PET
HDPE
LDPE
PVC
PP
PS
Пластика
Укупно пластика
Безбојно
Зелено
Смеђе
Стакло
Укупно стакло
Гвожђе
Алуминијум
Метал
Укупно метали
Валовита лепенка
Равна лепенка
Папир
Папир и картон
Укупно папир и картон
Стакло
Папир и картон
Композитни
Гвожђе
материјали
Алуминијум
(преовлађујући
Пластика
материјал)
Укупно композити
Палете
Друго
Дрво
Укупно дрво
Памук
Јута
Укупно текстил
Текстил

Произведе‐но
Извезено на
или стављено
тржишта
Увезено од
у промет у
других
стране вашег
вашем
земаља
предузећа
предузећу
(t)
(t)
(t)
a
b
c

Укупно
пласирано
(t)
d=a+b‐c

Изјава одговорног лица
 Давање нетачних података повлачи прекршајни поступак према члану 51. Закона о амбалажи и
амбалажном отпаду.
 Овај образац мора бити потписан од стране одговорног лица предузећа.
Под материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да су у овом извештају дате информације
истините, а количине и вредности тачне и одређене у складу са законском регулативом Републике Србије.
Име и презиме одговорне особе
Потпис
Датум

Овера/Печат

САКУПЉАЊЕ АМБАЛАЖНОГ ОТПАДА

ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ
Порески идентификациони број (ПИБ)
Матични број предузећа
Пун назив предузећа
Место
Шифра места
Поштански број
Адреса
Улица и број
Телефон
Телефакс
Емаил
Општина
Шифра општине
Шифра делатности
ПОДАЦИ О ОДГОВОРНОМ ЛИЦУ
Име и презиме
Функција
Телефон
ПОДАЦИ О ОСОБИ ОВЛАШЋЕНОЈ ЗА САРАДЊУ СА АГЕНЦИЈОМ
Име и презиме
Функција
Телефон
Емаил

ДА ЛИ ЈЕ САКУПЉАЧ? (означити знаком X)

(1)

Јавно комунално предузеће или предузеће које обавља послове ЈКП
(2)
Оператер система управљања амбалажним отпадом
Лице којe обезбеђује сопствено управљање амбалажним отпадом (3)

(1)

У поље иза одговарајућег одговора уписати Χ.
У складу са чланом 24. Закона о амбалажи и амбалажном отпаду
(3)
У складу са чланом 26. Закона о амбалажи и амбалажном отпаду
(2)

Попуњава
табелу
1., 2а. и 3.
1., 2б. и 3.
1., 2б. и 3.

Ознака
X

Ознака
X

(1)

ИЗДВАЈАЊЕ АМБАЛАЖНОГ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА
У домаћинствима
Место издвајања амбалажног
На улици
отпада
На сметлишту
КОЛИЧИНЕ КОМУНАЛНОГ АМБАЛАЖНОГ ОТПАДА
Сакупљено
t
a

Врста амбалажног отпада
Укупно
Пластика
ПЕТ
Остале врсте
Укупно
Метали
Алуминијум
Гвожђе
Стакло
Папир и картон
Композитни материјали
Дрво
Текстил

Увезено
t
b

УКУПНО

(1)

У складу са чланом 5. став 1. тачка 6. Закона о амбалажи и амбалажном отпаду

Извезено
t
c

Предато на
обраду
t
d = a+b‐c

КОЛИЧИНЕ АМБАЛАЖНОГ ОТПАДА КОЈИ НИЈЕ КОМУНАЛНИ

(1)

Сакупљено
t
a

Врста амбалажног отпада
Укупно
ПЕТ
Пластика
Остале врсте
Укупно
Алуминијум
Гвожђе
Метали
Стакло
Папир и картон
Композитни материјали
Дрво
Текстил

Увезено
t
b

УКУПНО

(1)

У складу са чланом 5. став 1. тачка 7. Закона о амбалажи и амбалажном отпаду

Извезено
t
c

Предато на
обраду
t
d = a+b‐c

ПОДАЦИ О ПРЕДАТИМ КОЛИЧИНАМА АМБАЛАЖНОГ ОТПАДА
Врста амбалажног отпада
Ознака из Каталога отпада (Шифарник бр. 1.)
ПРЕДАТО:
Назив предузећа
Град
Улица и број
Дозвола бр.
Предата количина отпада (t)
Назив предузећа
Град
Улица и број
Дозвола бр.
Предата количина отпада (t)
Друом
сакупљачу
Назив предузећа
Град
Улица и број
Дозвола бр.
Предата количина отпада (t)
Назив предузећа
Град
Улица и број
Дозвола бр.
Предата количина отпада (t)
Назив предузећа
Град
Улица и број
Дозвола бр.

(1)

Количина отпада за спаљивање уз
производњу енергије Р1 (t)

На прераду

Количина отпада за компостирање Р3
(t)
Р ознака (Шифарник 2.)
Други поступак прераде
Предата количина отпада (t)
Назив предузећа
Град
Улица и број
Дозвола бр.
Количина отпада за спаљивање уз
производњу енергије Р1 (t)
Количина отпада за компостирање Р3
Р ознака (Шифарник 2.)
Други поступак прераде)
Предата количина отпада (t)
Назив предузећа
Град
Улица и број
Дозвола бр.

Количина отпада за спаљивање уз
производњу енергије Р1 (t)
Количина отпада за компостирање Р3
Р ознака (Шифарник 2.)
Други поступак прераде
Предата количина отпада (t)
Назив предузећа
Град
Улица и број
Дозвола бр.
На депоновање Д1 (t)
Д ознака (Шифарник 3.)
Други поступци
депоновања
Предата количина отпада (t)
На депоновање
Назив предузећа
Град
Улица и број
Дозвола бр.
На депоновање Д1 (t)
Д ознака (Шифарник 3.)
Други поступци
депоновања
Предата количина отпада (t)
Назив предузећа – извозника
Град
Улица и број
Дозвола бр.
Земља извоза
Извезена количина отпада (t)
За извоз
Назив предузећа – извозника
Град
Улица и број
Дозвола бр.
Земља извоза
Извезена количина отпада (t)
(1)

У свако поље уписати по једну цифру из шифре отпада.

Изјава одговорног лица
 Давање нетачних података повлачи прекршајни поступак према члану 51. Закона о амбалажи и
амбалажном отпаду.
 Овај образац мора бити потписан од стране одговорног лица предузећа.
Под материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да су у овом извештају дате информације
истините, а количине и вредности тачне и одређене у складу са законском регулативом Републике Србије.
Име и презиме одговорне особе
Потпис
Датум

Овера/Печат

ПРЕРАДА АМБАЛАЖНОГ ОТПАДА

ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ
Порески идентификациони број (ПИБ)
Матични број предузећа
Пун назив предузећа
Место
Шифра места
Поштански број
Адреса
Улица и број
Телефон
Телефакс
Емаил
Општина
Шифра општине
Шифра делатности
ПОДАЦИ О ОДГОВОРНОМ ЛИЦУ
Име и презиме
Функција
Телефон
ПОДАЦИ О ОСОБИ ОВЛАШЋЕНОЈ ЗА САРАДЊУ СА АГЕНЦИЈОМ
Име и презиме
Функција
Телефон
Емаил

Да ли је предузеће? (означити знаком ×)
Оператер система управљања амбалажним отпадом (1)
Лице којe обезбеђује сопствено управљање амбалажним отпадом (2)

(1)
(2)

У складу са чланом 24. Закона о амбалажи и амбалажном отпаду
У складу са чланом 26. Закона о амбалажи и амбалажном отпаду

Ознака
X

ПОДАЦИ О ПРЕРАДИ ОТПАДА
Врста амбалажног отпада
(1)
Ознака из Каталога отпада (Шифарник бр. 1.)
Преузето од сакупљача у извештајној години (t)
Укупна количина прерађеног амбалажног отпада у извeштајној години (t)
Стање привременог складишта на дан (t)
Поступање са отпадом
Количина отпада за спаљивање уз
производњу енергије Р1 (t)
Количина отпада за компостирање
Р3 (t)
Други поступак
Р ознака (Шифарник 2.)
Количина (t)
прераде
Прерада Количина отпада за спаљивање уз
производњу енергије Р1 (t)
Количина отпада за компостирање
Р3 (t)
Други поступак (Р)
Р ознака (Шифарник 2.)
Количина (t)
(Шифарник 2.)
Локација депоније
Назив предузећа
Град
Улица и број
Дозвола бр.
Количина отпада одложена у или
на земљу Д1 (t)
Други поступак
Д ознака (Шифарник 3.)
Депоно‐
Количина (t)
депоновања
вање
Локација депоније
Назив предузећа
Град
Улица и број
Дозвола бр.
Количина отпада одложена у или
Други поступак
Д ознака (Шифарник 3.)
Количина (t)
депоновања

(1)

У свако поље уписати по једну цифру из шифре отпада.

01.01.
31.12.

Отпад настао у току прераде амбалажног отпада
Врста отпада
Ознака из Каталога отпада (Шифарник бр. 4.)
Количина насталог отпада (t)
Поступање са отпадом
Поступак прераде (Р ознака) ‐ (Шифарник 2.)
Количина третираног отпада (t)
Назив предузећа
Град
Улица и број
Прерада Дозвола бр.
Поступак депоновања (Д ознака) ‐ (Шифарник 3.)
Количина депонованог отпада (t)
Назив предузећа
Град
Депоно‐ Улица и број
Дозвола бр.
вање
(1)

У свако поље уписати по једну цифру из шифре отпада.

Изјава одговорног лица
 Давање нетачних података повлачи прекршајни поступак према члану 51. Закона о
амбалажи и амбалажном отпаду.
 Овај образац мора бити потписан од стране одговорног лица предузећа.
Под материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да су у овом извештају дате информације
истините, а количине и вредности тачне и одређене у складу са законском регулативом Републике Србије.
Име и презиме одговорне особе
Потпис
Датум

Овера/Печат

ПРОСТОР ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ, САКУПЉАЊЕ, РАЗВРСТАВАЊЕ И ПРИВРЕМЕНО
СКЛАДИШТЕЊЕ АМБАЛАЖНОГ ОТПАДА
РЕЦИКЛАЖНИ ЦЕНТАР

ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ
Порески идентификациони број (ПИБ)
Матични број предузећа
Пун назив предузећа
Место
Шифра места
Поштански број
Адреса
Улица и број
Телефон
Телефакс
Еmail
Општина
Шифра општине
Шифра делатности
ПОДАЦИ О ОДГОВОРНОМ ЛИЦУ
Име и презиме
Функција
Телефон
ПОДАЦИ О ОСОБИ ОВЛАШЋЕНОЈ ЗА САРАДЊУ СА АГЕНЦИЈОМ
Име и презиме
Функција
Телефон
Еmail

Да ли је предузеће? (означити знаком Х)
Оператер система управљања амбалажним отпадом (1)
Лице којe обезбеђује сопствено управљање амбалажним отпадом (2)

(1)
(2)

У складу са чланом 24. Закона о амбалажи и амбалажном отпаду
У складу са чланом 26. Закона о амбалажи и амбалажном отпаду

Ознака
X

ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Назив локације
Место
Шифра места
Поштански број
Адреса
Улица и број
локације
Телефон
Телефакс
Еmail
Општина
Шифра општине
ЗАПОСЛЕНИ И РАДНО ВРЕМЕ
Број
Стално
запослени Повремено
Радно време простора
ВРСТЕ АМБАЛАЖНОГ ОТПАДА КОЈЕ СЕ ПРЕУЗИМАЈУ
Врста амбалажног отпада

Надокнада за преузимање отпада
Јед. количине Вредност надокнаде по јед. количине

ДРУГЕ ВРСТЕ ОТПАДА КОЈЕ СЕ ПРЕУЗИМАЈУ
Врста отпада

Надокнада за преузимање отпада
Јед количине
Вредност надокнаде по јед. количине

ОПРЕМА НА ЛОКАЦИЈИ
Назив дела опреме

Број

Изјава одговорног лица
 Давање нетачних података повлачи прекршајни поступак према члану 51. Закона о
амбалажи и амбалажном отпаду.
 Овај образац мора бити потписан од стране одговорног лица предузећа.
Под материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да су у овом извештају дате информације истините,
а количине и вредности тачне и одређене у складу са законском регулативом Републике Србије.
Име и презиме одговорне особе
Потпис
Датум

Овера/Печат

