НАЦРТ
ЗАКОН
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О АМБАЛАЖИ И АМБАЛАЖНОМ ОТПАДУ

Члан 1.
У Закону о амбалажи и амбалажном отпаду (,,Службени гласник РС”, бр. 36/09 и
95/19-др. закон), у члану 24. после става 2. додаје се став 3, који гласи:
,,Оператер је дужан да најмање 85% од остварених прихода по основу закона којим
се прописује управљање амбалажом и амбалажним отпаду тј. по основу наплате услуге за
управљање амбалажом по тони материјала из претходне пословне године уложи у развој
сакупљања комуналног амбалажног отпада укључујући и промотивно – едукативне
активности са циљем укључивања, подизања капацитета и обезбеђивања подршке јавности
и локалне заједнице.ˮ
Досадашњи став 3. постаје став 4.

Члан 2.
У члану 30. после става 2. додаје се став 3, који гласи:
,,Произвођач, увозник, пакер/пунилац и испоручилац има обавезу да сваки пут кад први пут
на тржиште Републике Србије ставља повратну амбалажу исту пријави Оператеру.”

Досадашњи став 3. постаје став 4.

Члан 3.
У члану 31. став 2. после тачке 3) додаје се нова тачка 4), која гласи:
,,4) има најмање три стално запослена лица одговорна за стручни рад за управљање
амбалажом и/или амбалажним отпадом.”

Члан 4.
Чл. 39. и 40. мењају се и гласи:
,,Произвођач, увозник, пакер/пунилац и испоручилац, као и оператер система
управљања амбалажним отпадом, дужни су да до 31. марта текуће године доставе Агенцији
за заштиту животне средине (у даљем тексту: Агенцији) одговарајуће годишње извештаје о
управљању амбалажом и амбалажним отпадом у претходној години уносом података у
информациони систем Националног регистра извора загађивања.
Министар надлежан за послове заштите животне средине прописује формат, изглед
и рокове достављања годишњих извештаја.

Члан 40.
Сакупљачи отпада, оператери постројења за поновно искоришћење отпада, као и сви
други власници отпада дужни су да воде дневне евиденције и достављају Агенцији дневне
и годишње извештаје о управљању амбалажним отпадом, у складу са законом којим се
прописује управљање отпадом.
Извештавање о управљању амбалажним отпадом је уређено законом којим се
прописује управљање отпадом.
Годишњи извештаји из става 1. овог члана, достављају се Агенцији до 31. марта
текуће године са подацима за претходну годину.
Дневни и годишњи извештаји достављају се уносом података у информациони
систем Националног регистра извора загађивања.
Министар надлежан за послове заштите животне средине прописује формат, изглед
и рокове достављања дневних и годишњих извештаја.”

Члан 5.
У члану 42. став 4. мења се и гласи:
,,Министар прописује садржину и начин вођења регистра издатих дозвола, образац
извештаја из чл. 39. и 40. овог закона, као и начин и рокове за његово достављање.”

Члан 6.
Члан 44. мења се и гласи:
,,Члан 44.
Успоставља се депозитни систем за једнократну амбалажу (од пластике, стакла и
алуминијума), ради постизања националних циљева и развоја система управљања
амбалажним отпадом.
Kрајњи снабдевач који производ упакован у једнократну амбалажу ставља у промет,
наплаћује од крајњег корисника депозит по јединици продајне амбалаже ради
успостављања система повраћаја искоришћене једнократне амбалаже.
Једнократна амбалажа под депозитом обележава се посебним симболом депозита,
различитим за једнократну повратну амбалажу.
Једнократна амбалажа за напитке под депозитом обележава се националним бар
кодом.
Произвођач или увозник производа који је упакован у повратну амбалажу
установљава кауцијски систем.
Kрајњи снабдевач који ставља у промет производ упакован у повратну амбалажу
дужан је да од крајњег корисника наплати кауцију за ову врсту амбалаже.
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Kрајњи снабдевач дужан је да од крајњег корисника прихвати једнократну и
повратну амбалажу.
Након повраћаја амбалаже из става 7. овог члана крајњи снабдевач дужан је да врати
наплаћен депозит, односно кауцију крајњем кориснику.
Износ депозита из става 8. овог члана крајњи снабдевач посебно истиче на продајном
месту одвојено од малопродајне цене.
Износ депозита произвођач и увозник производа плаћају телу за управљање
депозитним системом, а наплаћују је од крајњег снабдевача, одвојено од малопродајне цене
производа.
Крајњи снабдевач наплаћује износ депозита од крајњег корисника одвојено од
малопродајне цене производа.
Износ депозита ослобођен је пореза на додату вредност.
Приход остварен од средстава за једнократну амбалажу која није враћена кроз
депозитни систем као и приход остварен од продаје материјала за рециклажу сакупљених
преко депозитног система, користе се искључиво за финансирање овог система.
Ради ефикасне примене депозитног система за једнократну амбалажу формира се
тело за управљање депозитним системом.
Приход из става 13. овог члана који оствари тело за управљање депозитним
системом ослобођен је пореза на добит.
Министар прописује врсте једнократне амбалаже за које се успоставља депозитни
систем, начин функционисања тог система, висину депозита, начин његове наплате као и
рокове за успостављање и примену депозитног система.
Члан 7.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном гласнику
Републике Србије”, осим одредаба члана 3. које се примењују од 1. јула 2022. године.
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